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Život je nekonečný seriál
Moje milé a  chytré děti, které se narodily (dle jejich 
názoru) naivním a  zaostalým rodičům, si myslí, že 
jejich matka má mozkovou kapacitu jednobuněčného 
prvoka.

Jsem stálým terčem výchovných štulců mého syna, 
když mě náhodou přistihne, že během kuchyňského 
nekonečného seriálu prací typu nakoupíš, uvaříš, sní 
se to, umyješ nádobí, poklidíš, nakoupíš, uvaříš…  – 
konzumuji současně nekonečné TV seriály pokleslého 
typu. Pokud vynásobím léta své oficiální hospodyňské 
činnosti, vyjde mi, že například večeří  – povětšinou 
opravdu teplých  – jsem už spáchala okolo 11000. 
I kdybych odečetla sem tam dovolenou, chorobu, dva 
porody, částečné pomatení smyslů a jiné výpadky, je to 
hooodně velké číslo. Radši k tomu číslu nebudu přičítat 
obědy, zvláště ty slavnostní, ani velké úklidy, úklidy po 
malování, dvakrát po povodni, výměnu oken, topení 
a tak…

Chci prostě říct, že si myslím, že mám PRÁVO! mít 
v  případech těchto monotónních činností v  kuchyni 
puštěnou televizi s nablblými seriály. Jejich děj stačím 
vnímat půlkou ucha a tou jednou mozkovou buňkou, 
kterou si děti myslí, že mám. A ještě se přitom dojímám 
k slzám. Ty seriály mi totiž ulevují a jsem při nich velmi 
výkonná. A jak!!!

Mohlo by být totiž hůř. Můj synek mě v  únoru 
konečně poučil, jak si stahovat do počítače KVALITU 
a  já shlédla seriál Pustina. Málem mě to zabilo. To 
stejné, když jsem před rokem skolená chřipkou 
vysledovala v  kusu seriál Terapie. Dobré umělecké 
záležitosti vás nenechají krájet cibuli, ani strkat nádobí 
do myčky.

Rozumíte, co chci říct? Kvalitu nutno dávkovat po 
troškách… Možná se nehodí pro každý den, ale přece 
jen, není dobré rezignovat na ni zcela.

Mám přitom neodbytný dojem, že náš národ 
se snažil a  opět úpěnlivě snaží všechny naše velké 
osobnosti a umělce nadpřirozeného formátu vykousat 
z  veřejného dění. Začalo to už Komenským… 
Myšlenky? Vize? Hlásání pravdy, lásky a dobra? Pche. 
A  pokud se nepodaří velkou osobnost, která nám 
nastavuje příliš kontrastní obraz v zrcadle, zdecimovat 
zcela, tak je vždycky možnost ji alespoň zostudit 
nebo zesměšnit. Nechápu vás, vaše knížky nečtu, vaše 
divadelní hry neznám, hudbu neposlouchám… Anebo 
se vás bojím, jste nebezpečně dobrej! Průměr, to je naše 
meta. Možná podprůměr, ještě lepší.

Možná bychom se mohli poučit. Po všech těch 
staletích. Že někdo umí to, ten zas tohle, a  někdo je 
prostě lepší než jsem já. Je možná hloupé obsazovat 
důležité posty podprůměrnými, zvláště tam, kde by 
nadprůměrní vykonali zázraky. Možná by umělci 
a majitelé velkého ducha stvořili víc krásných seriálů, 
staveb, uměleckých děl, napsali víc hudby, krásných 
slov, byli by dokonalí vědci nebo doktoři. Kdybychom 
se jim neposmívali, řádně jim platili a podporovali je 
slovem i gestem. Jsou potřeba.

Určitě by svět byl lepší, kdybychom měli více 
respektu a méně mindráků.

Takže, střídat úlevně levné a  povznášející kvalitní, 
bychom měli činit s  rozmyslem. Abychom přece jen 
našeho ducha postupně neodstěhovali až do suterénu.

Krásně řečeno podle Michala Bláhy: Když umíráš 
a proběhne ti před očima celý film tvého života, přijde 
Mirka Spáčilová a dá tomu 60 %.

Je to sice jen kvůli jednomu kratičkému momentu 
před smrtí, kdy budeme mít celý svůj životní seriál 
před očima. Ale myslím, že by bylo fajn, kdyby to bylo 
ke koukání.

Ale fuj, už zase moralizuju… jenže říct jsem vám to 
musela.
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Městský úřad blahopřeje občanům, 
kteří v měsíci březnu oslaví významná výročí

Vlášková Terezie Hluboká 96 let
Sobolíková Marie Hluboká 92 let
Binerová Anna  Purkarec 85 let
Gabrišková Marie Hluboká 80 let
Hradová Růžena Hluboká 80 let
Radová Marie  Hluboká 80 let
Bláha Josef  Hluboká 80 let
Vobejda Josef  Hluboká 80 let
Kvasničková marie Bavorovice 80 let
Seidl Jiří  Hluboká 80 let
Čejková Marie  Munice  75 let
Kalivoda Květoň Hluboká 75 let
Jirátková Marie  Hluboká 75 let
Šafařík Miloš  Hluboká 75 let
Kotoun František Hluboká 75 let

Do dalších let přejeme všem dobré zdraví, 
spokojenost a osobní pohodu.

Narodili se
Skála Sebastián  Hluboká
Košatková Anna  Hluboká
Šímová Eliška  Hluboká

Opustili nás
Kroutilová Hanička  Hluboká

Nepozorností sazeče se nám v minulém čísle ztratila některá 
jména. Tímto se všem omlouvám a opožděně doplňuji.

Narodili se
Jiříková Victoria  Hluboká
Koštejnová Anežka  Hluboká
Lukáč Patrik  Purkarec
Tůmová Rozálie Milena Hluboká
Krejcarová Berenika Hluboká

Opustili nás
Lechnerová Zdeňka  Hluboká
Bambasová Anna  Hluboká
Chvátalová Milena  Hluboká
Šímová Valerie  Kostelec
Karel Trčka  Hluboká

Společenská kronika
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ZPRÁVY 
Z RADNICE

■ Radě města byl předložen ke vzetí na vědomí Rozpis rozpočtu města 
na r. 2018 včetně dílčích rozpočtů Bazénu, Městské policie a na Činnost 
místní správy.
■ Společnost Extrémní sporty, žádá poskytnutí dotace na realizaci akce 
„ARMY RUN 2018“. Jedná se o překážkový běh terénem s účastí cca 2 000 
běžců s  charitativním zaměřením, který podporuje spolupráci mezi 
příslušníky vojenských sil, policisty, hasiči, zdravotníky a veřejností. Akce 
proběhne 22. 9. v Hluboké nad Vltavou. Rada města souhlasí poskytnutím 
dotace.
■ Rada města souhlasí s poskytnutím dotace na činnost sdružení APLA 
Jižní Čechy,  o.  s.  – asociace pomáhající lidem s  autismem. Konkrétně 
bude dotace poskytnuta na náklady na sociální pracovníky a  speciální 
pedagogy, pracující s autistickým pacientem z Hluboké /Vlt.
■ Rada města souhlasí s  poskytnutím dotace Českobudějovickému 
automotoklubu na akci „Veterán rallye Křivonoska 2018“, která se bude 
konat 5. května 2018 už po 48.
■ Rada města projednala návrh na úhradu nájemného za pronájem sálu 
v Parkhotelu za společenské akce – plesy. Každoročně se v Parkhotelu konají 
plesy spolků a  organizací, a  město tak chce konání těchto akcí ve městě 
podpořit.
■ V současné době probíhá celonárodní sbírka na nové varhany v katedrále 
sv. Víta na Pražském Hradě. Cena díla je cca 69 mil. Kč a částka, kterou 
dárci dosud přispěli je cca  58 mil. Kč. Rada města odsouhlasila dar na 
nové varhany ve výši 10 tis. Kč ve prospěch Nadačního fondu Svatovítské 
varhany.
■ Rada projednala návrh na pořízení defibrilátoru „pro veřejnost“. 
Defibrilátor je lékařský přístroj používaný v případě potřeby k obnovení 
správné činnosti srdce. Byl by umístěn na veřejném místě. V  případě 
nutnosti je jeho použití navigováno hlasovým poradcem. Rada pořízení 
defibrilátoru podpořila a pověřila starostu jednáním v této věci.
■ Rada města schvaluje rozpočty příspěvkových organizací města 
Mateřská škola Hluboká, ZŠ Hluboká, PMH Hluboká, Domov důchodců 

„U Zlatého kohouta“ na rok 2018 dle předložených návrhů.
■ Rada města nesouhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor 
v  budově Státního zámku Hluboká  – obřadní síně za účelem svatební 
agendy, protože bylo navrženo skokově navýšené nájemné ze strany NPÚ. 
Rada pověřuje starostu města dalším jednáním v této věci.
■ Starosta informoval členy rady města o  jednání mezi městem, ZŠ 
a  architektem Bartákem o  nástavbě učeben nad školní jídelnou. 
Tato jednání vyvolal projevující se nedostatek učeben pro vyučování 
a mimoškolní aktivity. Dlouhodobý vývoj populace v našem městě hovoří 
pro nutnost rozšíření prostor ZŠ.
■ Město vydalo v  r.  2016 závaznou vyhlášku o  regulaci hazardních her, 
v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách. Podle této OZV 
se zakazuje provozování binga, technické hry a živé hry na celém území obce 
s výjimkou míst, kde jsou nyní stále platná povolení MF dle předchozího 
zákona o loteriích na tyto hazardní hry:

a) Hotel Záviš, nám. Čsl. Armády
b) Hotel Bakalář, Masarykova ul.
c) Casino, Tyršova ul.

V uplynulém roce nebyl zaznamenán žádný požadavek na další provozování 
hazardních her. Provozovatelé zařízení a) i b) nevyjádřili zájem provozovat 
v  budoucnu ve svých objektech hazardní hry. K  provozování hazardních 
her tak zůstává pouze místo v Tyršově ul., kde je provozováno Casino. Tato 
lokalita je v dostatečné vzdálenosti od veřejných budov a neohrožuje veřejný 
pořádek, k čemuž bude vyžádáno vyjádření Městské policie ČR, obvodního 
oddělení Hluboká, jejichž zjištění jsou předběžně negativní. V tomto odvětví 
není ve městě žádný nový požadavek na provozování hazardu a je zřejmé, že 
trh je v tomto směru ve městě Hluboká nad Vltavou nasycen.
■ Rada projednala kritické připomínky k  činnosti prodejny potravin 
v objektu vedle kostela na Masarykově ulici. Rada uložila MÚ projednat 
obsah připomínek s provozovatelem obchodu.

Z jednání rady

Informace pro veřejnost
V  souvislosti se zajištěním připravenosti obyvatelstva v  obcích, které 
se nacházejí v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Temelín 
(ZHP) je jodová profylaxe jedním z ochranných opatření.

Za tímto účelem je obyvatelstvo v  ZHP vybavováno tabletami 
jodidu draselného. K 31. 3. 2018 končí použitelnost tablet, kterými je 
obyvatelstvo v  současné době vybaveno a  je nezbytné provést jejich 
obměnu.

Obměna tablet jodidu draselného bude v  rámci města Hluboká 
nad Vltavou zabezpečována v  průběhu měsíce března  2018, a  to 
prostřednictvím osadních výborů v  částech města nacházejících se 
v  ZHP, což jsou Hroznějovice, Jeznice, Kostelec, Líšnice, Munice, 
Poněšice, Purkarec a  osada Stará Obora. Současně budou stahovány 
tablety jodidu draselného s procházející dobou použitelnosti.

Tablety jodidu draselného jsou určeny pro osoby žijící v  obytných 
domech a  v  domech určených k  rekreaci, včetně dětí školního 
a  předškolního věku, dále pro osoby, které v  ZHP pracují, pro žáky 
škol, pro děti navštěvující předškolní zařízení a pro osoby navštěvující 
školská zařízení, pokud škola nebo zařízení leží v  ZHP. Dále jsou 
tablety jodidu draselného určeny pro lůžka v ubytovacích a sociálních 
zařízeních umístěných v ZHP.

Informační leták je doručován do každé domácnosti prostřednictvím 
České pošty.
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ROZHOVOR

Uzdravení pro duši
Pětatřicetiletá Helena z  Hluboké nad Vltavou 
podlehla karcinomu prsu – velmi agresivnímu typu 
tohoto nádoru. Kvůli zdravotnímu stavu musela 
odejít z práce. Začala alespoň studovat Pedagogiku 
volného času na Teologické fakultě. Na hlubocké 
základní škole vedla v  Poškoláku velmi oblíbený 
kroužek keramiky a byla také oddílová vedoucí na 
příměstském táboře.

V lékařských kruzích je její případ považován 
za absolutní raritu, co se týká tohoto druhu 

nádoru a  jejího dlouhého přežití. Jejím hlavním 
motorem pro boj s  nemocí byly její děti. Byla 
neskutečně pozitivní, dávala si úkoly: nejmladšího 
syna dovedu do první třídy, staršího k přijímacím 
zkouškám… a tak podobně.

Celá rodina žila po osm let v  kolotoči 
chemoterapie, ozařování, operace metastáz, 
hledání další možné léčby.

Přátelé její rodiny si myslí, že v  tuto chvíli, 
téměř tři roky od její smrti, přišel ten správný 

čas pomoci její rodině nastartovat další, co nejvíc 
pozitivní čas. Třeba společným odlehčovacím 
pobytem, kde by mohli na chvilku vydechnout od 
všech povinností a překážek.

O  těžké nemoci v  rodině jsme si povídali 
s Heleniným mužem Františkem:

O nádorovém onemocnění nikdo nechce moc 
mluvit. Bojíme se fatálnosti téhle nemoci. 
I  když statisticky zabíjí stejně jako třeba 

Hlubocký charitativní spolek Řetěz naděje vstupuje do čtvrtého roku 
své dobro – činnosti.

Zatímco v  předešlých třech letech velikonoční charitativní akce 
s  obřími vajíčky pomáhala „hmatatelným způsobem“  – tedy tak, že 
fyzicky handicapovaným zakoupila potřebný prostředek pro jejich 
snadnější fyzické fungování… letos jakoby Řetěz naděje vykročil jiným 
směrem. Bude se snažit psychicky podpořit hned čtyři lidské duše, 
poznamenané velkou ztrátou. Tři děti přišly v  křehkém dětském věku 
o  svoji mámu, jejich táta o  milovanou ženu. Všichni byli na těžkou 
nemoc a předčasnou smrt příliš mladí. Až do chvíle maminčiny smrti 
v rodinné pospolitosti bojovali za to, aby jejich příběh měl šťastný konec. 
Bohužel neměl. 

Smutným, definitivním koncem ovšem neskončilo psychické trauma. 
Jen nabylo jiné podoby.

Možná po dvou a půl roku poté, co trochu odezněl nejhlubší smutek 
a bolest – nastal čas na zastavení, na pokus vzdálit se smutku. Alespoň 

na chvíli kouknout na svět z jiného úhlu pohledu. Malý dárek, náplast na 
bolest. Dar od těch, kteří si uvědomují, že zlá nemoc v rodině je něco, čeho 
se dnes a denně podvědomě bojíme všichni… Osm let léčení, operací, 
nadějí a propadů. Dva roky smutku, že jsme zůstali sami. Usilování o to, 
aby rodina bez mámy přesto pokračovala správně ve vyjetých kolejích…

Není to o tom, že by zmíněná rodina byla chudá a potřebná. Nicméně 
rovnice: jeden pracující otec a  tři děti ve škole, je dostatečně výmluvný 
fakt, že radosti nad rámec jsou rozpočtově omezeny. Tak tedy, Řetěz naděje 
letos věnuje dárek pro pohlazení duše a těla jedné rodiny. Takové poplácání 
po ramenou – drželi jste se skvěle. Držte se dál, ale teď si na malou chvíli 
odpočiňte. Jen tak zhluboka dýchejte. Odcestujte na odlehčovací pobyt, 
nechte na chvíli Hlubokou za zády. Tady máte dárek od nás, kteří si 
alespoň trochu dovedeme představit, jak těžké to bylo. A dosud je.

Dárek pro tátu Františka a tři děti: nejstarší sestru, bráchu a malýho 
bráchu. Dárek jako odměna za statečnost.

Vstupenka do světa „jiných a veselejších myšlenek“.
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ROZHOVOR

Uzdravení pro duši

nemoci srdce, kde nikomu nevadí přiznat, co 
ho postihlo. Jak dlouho jste se ženou drželi 
první informaci jen mezi sebou? Měli jste 
oporu v širší rodině?
Jen my dva mezi sebou jsme to spolu řešili 
od samého začátku. A  téměř vzápětí rodina, 
rodiče, sestry. Kamarádky mé ženy věděly také 
velmi brzo, co se děje. Možná tomu napomohlo 
to, že pracovala v  nemocnici a  byla tedy 
mezi zdravotnickým personálem, který tyhle 
informace přijímá jiným způsobem než většina 
lidí.

Helena pracovala jako sestra na ARO. Byla pro 
ni odbornost v  téhle situaci přínosná, anebo 
naopak horší?
Myslím si, že pro ni to bylo horší, protože 
dopředu znala varianty své diagnózy, a  rizika, 
která se mohou rozvinout. Nevím, jestli dnes 
doktoři svoje informace pro pacienty nějak 
filtrují, jestli říkají stoprocentní pravdu nebo ne, 
ona bohužel měla zkušenosti z praxe. A věděla, 
že se nenechá opít rohlíkem. Zdravotníci nemají 
šanci zůstat tak trochu v nevědomosti. Asi by to 
nešlo, i pokud by si to přáli.

Moje žena od prvního okamžiku chtěla vědět 
pravdu natvrdo, se vším všudy.

Jak jsem se dozvěděla, Hela byla aktivní, 
šikovná a  skvělá ženská, která šla do všeho 
čelem a „makala“. Byla bojovnice.
Vždycky byla. Vždycky byla na sebe náročná, jak 
profesně, tak ve svém soukromí.

Vy jste pořádný kus chlapa, absolvent školy 
pozemního leteckého personálu, to znamená 
také akční člověk. O  to hůř se asi muži snáší 
situace, kterou nemůže nijak ovlivnit, nebo 
vybojovat. Pro koho je vnímání té skutečnosti 
horší?
Nedá se to říct. Ta situace se pak mezi námi 
oběma začala prolínat. Vy se snažíte pomoct, 
pomáháte jako ten ve vztahu, kdo je na tom 
„relativně“ líp  – jako že není nemocný, má víc 
sil. Ale někdy to jde, někdy to nejde. Jste jednou 
nahoře, jednou dole. Možná si ty role i měníte. 
Začne chemoterapie, nebo nějaká jiná terapie, 
radujete se, když vidíte pokrok. Ale pak vás oba 
zase srazí nějaká další komplikace.

Pokud mluvíme o  minulých třech případech, 
ve kterých charitativní akce na Hluboké 
pomohla, vždycky to byly záležitosti jaksi 
viditelné zvenku, a  měly jakoby jednoduché 
řešení. Něco se koupilo, a  ten dárek něco 
řešil. Ale to, co postihlo vaši rodinu, to je 
vlastně těžký psychický úraz. A nevyřeší se jen 
sponzorským darem. Už nikdy.
Pravda je, že se časem naučíte s  tou situací 
fungovat. Nemoc žije s  vaší rodinou a  vy si na 
ni zvyknete. Kdyby to třeba pokračovalo dál, 
nekončilo to úmrtím, jako se stalo nám, zjistíte, 
že to můžete zvládat. Ano, běháte pořád po 

doktorech, chvílemi bydlíte po nemocnicích. 
Máte dobré dny a hodně špatné dny. Ale zvládáte 
to. A  věříte, že se to zlepší. Člověk se naučí 
žít se vším. Přizpůsobíte se. Postavili jsme se 
tomu společně, to nám nedělalo problém. Děti 
věděly, že je tu nemoc, kromě toho nejmladšího 
prožívaly všechno s námi, netajili jsme jim nic. 
Samozřejmě přiměřeně jejich chápání. V  jejich 
věku nemůžete položit všechno na stůl, nemůžete 
je zatížit přes míru obavami o maminku.

Jak to vlastně začalo?
Možná, když nad tím tak přemýšlím, tak se právě 
náš nejmladší syn dozvěděl jako první, že se něco 
děje. Žena ho kojila, byla s ním na mateřské. A on 
náhle ze dne na den odmítl mateřské mléko. 
Nechtěl pít z prsu. Bylo mu přes rok, a děti tohle 
nedělají, aby se samy vzdávaly kojení. Žena 
se tomu tehdy divila. Pak si něco nahmatala, 
a začalo se to řešit. A bohužel, našel se problém. 
Byla mladá, během kojení se prsa tak jako tak 
mění, člověka nenapadají fatální věci. V rodině 
tahle nemoc nebyla předtím přítomná…

Potýkat se s  takovou nemocí tak mladí, 
s malými dětmi, to je psychicky velice náročná 
situace.
Já si myslím, že se o  těchto nemocech začíná 
víc informovat, protože přibývají. A  říkají vám: 
prevence, přijďte včas, nechte se vyšetřit. Ale ono 
to není tak jednoduché. Zvlášť, když jste ve věku, 
kdy to „ještě není potřeba“ vyšetřovat. Na něco 
nárok máte, na nějaké vyšetření nárok nemáte, 
někde vás odbudou… protože řeknou, nemáte 
na to věk, nemáte na to rodinnou anamnézu. 
Takže zjistíte, že na rozdíl od různých proklamací 
to nemusí být tak jednoduché. Pokud ale máte 
pocit, intuici něčeho špatného, musíte si stát za 
svým a žádat. Někdo se nechá odbýt, někdo tam 
jde desetkrát, až už mu nakonec vyhoví. A když je 
nález negativní, máte odpověď a  jistotu sám pro 
sebe. A to je důležité. Anebo se potvrdí vaše obavy.

Takže nakonec dojdeme zase k tomu, že jsme 
vlastně zodpovědný každý sám za sebe. Navíc 
teď vnímáme, že pojišťovny se k  různým 
případům nemocí začínají stavět spořivě. Že 
ne vždy se dostane ideální léčby tam, kde je 
to potřeba. Vám dáme biologickou léčbu, vám 
ne. A je jedno, jestli jste mladý, máte děti. To je 
hodně znejisťující situace.
Ano, a  tehdy si také člověk uvědomí, jak 
důležité je, jakou pojišťovnu máte. Jestli tu, 
která vám přispěje na nějakou výhodu jednou 
ročně tisícikorunou, ale při těžké nemoci vám 
rovnou naznačí, že jste pro ni moc drahý a  ať 
raději přejdete jinam. Protože pokud už jste 
v  nesnázích, a  léčbu vám schvaluje revizní 
doktor od určité pojišťovny, pak už nemáte síly 
a čas, abyste řešil úřednické změny.

Na druhou stranu musím říct, že lékaři 
nám vycházeli vstříc úplně maximálně, nebyl 
absolutně žádný problém. Prošli jsme různými 

stupni a  typy léčby. U  té biologické je problém 
ten, že jí můžete absolvovat jenom jednou. Pokud 
problém nevyřeší, napodruhé už nezabírá. Tím 
jako byste tu možnost navždy ztratil. A teď se to 
na vás začne znovu sypat, protože nevíte co dál.

Člověk zabojuje. Ale bojovat znova a znova…
Pokud se vám pak problém znovu vrátí, 
mobilizace dalších sil už je hodně těžká. Takže 
jsme si prošli stadiem, kdy se nám zdálo, je to 
dobré. Dobré! Ale pak se začnou nabalovat další 
problémy a řeší se další komplikace. Chirurgické 
odstranění prsu je pro ženu vždycky těžká 
psychická újma. Zvlášť v mladém věku.

I když se snažíte ji podržet, říct neblbni, o nic 
přece nejde, být přesvědčivý je v tomhle případě 
těžké, přestože to myslíte stoprocentně vážně. 
Mužskému to prostě žena nechce uvěřit.

Překonali jsme i  tohle, zvládli jsme to. 
Vyhrabete se z té hluboké díry, ono nám to všecko 
vymizelo, to je skvělé, úspěch, opatrná radost. 
A znova zase spadnete dolů, a ještě o patro níž.

A pro člověka jako ona, která rozuměla tomu, 
jaké léky dostává a věděla, že to je špatně, že to už 
není léčba problému, ale udržovací, pochopila, že 
není naděje na posun k lepšímu.

Hledali jste pomoc do posledních chvil?
Hledali. Hledáte i  alternativní cestu. Hledáte, 
i když vidíte, že nemocný je na tom už psychicky 
špatně. A  ve chvíli, kdy podlehnete psychicky, 
je to těžký stav, který se špatně napravuje. 
Doktoři nám vyšli vstříc, poslali nás na gama 
nůž. Takže jezdíte už ne do Budějovic, ale do 
Prahy. Ale to je jedno, člověk si to zařídí, větší 
děti pohlídají menší. Všechno se dá zvládnout. 
Tady si nehledáte výmluvy, že něco nejde a  že 
to nezkusíte. V Praze jsme to zase dali nějakým 
způsobem do kupy. Jenomže ne všechno. Je to 
všechno složité, špatně se to popisuje.

Nevím kdo, nějaký herec myslím řekl, že 
tahle nemoc se chová jako děvka. Není férová. 
Nedrží slovo. Je potměšilá a vysmívá se vám.
Jste nemocný, dobře, uděláte nějaké ústupky a ta 
nemoc se trochu stáhne a nechá vás žít v rámci 
možností.

Chvilka naděje a znova. V určitých případech 
se přemluvit nenechá. Samozřejmě, že pokroky 
v  léčbě onkologických pacientů jsou obrovské. 
Ale občas si někdo ten špatný los vytáhne. 
V  případě mladších lidí je to paradoxně horší 
šance. A  jsou prostě typy nádoru, které jsou 
zabijácké.

Takže časem jste přebíral za rodinu čím dál 
větší díl odpovědnosti. Byl jste mužský, který 
doma vaří a zvládne domácnost?
Já jsem chlap, kterému vaření nevadí, bavilo 
mě. To jsem odkoukal od táty, a to pro mě nebyl 
problém. Občas jsme se s  ženou střídali. Jenže 
pak už to není jen víkendové vaření. Ale museli 
jsme se přizpůsobit, já i  děti. Musíte fungovat, 
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zvládnout nákupy, vaření, úkoly s dětmi, úklid, 
prostě domácnost. Děti pomohly a pomáhají, ale 
postupně to bylo složitější.

Děti máte šikovné.
Dcera začala studovat medicínu v Plzni. Nevím, 
jestli ji nemoc v rodině nějak ovlivnila. Zkusila 
zkoušky, vzali ji a  vede si moc dobře. Zatím 
neřekla, kterým směrem medicíny se chce vydat. 
Druhý syn bude letos maturovat, má rád přírodu, 
vybíral mezi rybářstvím a  lesnictvím, zvítězila 
rybárna. Chce jít dál na vysokou.

A  nejmladší má ještě čas přemýšlet 
o budoucnosti, je na základní škole.

Máte v rodině nějaký rituál, když tam maminka 
teď chybí? Oslovujete ji nějak, vzpomínáte?
Mluvíme o ní, mluvíme o ní neustále. S dětmi, 
nebo když se rodina potkává, s  jejími rodiči, 
s  její sestrou, není to tak, že bychom o  ní 
mlčeli. Trochu už to přebolelo, ten první pocit 
ztráty. První rok byl opravdu hodně těžký, ale 
bavíme se o  tom normálně. Vzpomínáme, co 
říkala, dělala, jaká byla, co by si myslela o tom, 
co děláme dnes… Říkáme, kdyby tady byla 
mamka, měla by z  tebe radost, protože ti to 
jde a  jsi šikovný. To je pochvala, která se říká 
všude, ale zabere, protože na ni vzpomínáme 
všichni. Nemluvit o ní, to myslím, ani nejde. Je 
částí nás všech.

Jak jste jako táta pomáhal dětem v  jejich 
smutku?
Vždycky věděly a vědí, že spolu můžeme mluvit 
o  čemkoli. Stejně tak to bylo, dokud ona žila. 
Komunikace u nás nikdy nebyl problém. Kdykoli 
se na cokoli mohly a můžou zeptat. Vždyť se to 
všechno týkalo jich stejně jako mně. Než být čtyři 
opuštění, kdy si každý řeší svůj smutek někde 
stranou o  samotě, je lepší být spolu a  plakat 
společně. Aspoň já si to tak myslím.

Já si to myslím také, ale je to těžké a ne každý to 
tak dokáže. Podle naší společnosti bývá smrt 
často tabuizované téma, i v rodině.
Ani během nemoci jsme neměli problém mluvit 
o tom s rodinou, se známými. Je to pro někoho 
ožehavé téma, ano, je to nemoc, kde je vysoká 
úmrtnost. Nikdo dopředu neví, jestli skončí 
dobře nebo špatně. Ale nikdy nám nedělalo 
problém mluvit o tom na rovinu.

My jsme si do ordinací pro takové to lékařské 
resumé chodili oba. Doktoři neměli nic proti 
tomu, a byli jsme na ty zprávy pokaždé dva, což je 
lepší než jen jeden. Věděli jsme o sobě všechno od 
á do zet. Pro oba je to opora. Nic si nedomýšlíte, 
slyšíte ty informace nastejno, ten v  roli pacienta 
pak druhému nemusí nic tlumočit. Oba jsme 
si informace pak nějak prodiskutovali, jak jim 
rozumíme, něco jsme naplánovali, ať už se to týkalo 
rozhodnutí k  zákroku nebo nějaké alternativní 
léčby. Ale vše se samozřejmě podřizovalo vždy 
nejdřív léčbě lékařské, tomu vědeckému přístupu 

k věci. Nicméně nikdo nám nebránil přidat k tomu 
i  alternativní metody, které jsme považovali za 
dobré nebo podpůrné. Chtěli jsme napomáhat, 
ale diskutovali jsme o tom s doktory, nechtěli jsme 
negativně ovlivnit léčebný plán.

Jak fungovalo společenství okolo vás, 
kamarádi…?
Dobře, scházeli jsme se v  rámci možností. 
Moc vděčný jsem byl třeba Valerii Chromé 
ze základní školy. Moje žena byla tehdy moc 
spokojená, že mohla vést keramický kroužek, 
pracovala s dětmi na příměstském táboru. Dnes 
už bohužel víme, že to bylo ke konci jejího života, 
ale tehdy jí to hrozně pomáhalo a na vlastní oči 
jsem viděl, jak úplně rozkvetla, i když jí bylo v té 
době špatně. Byla to pro ni obrovská vzpruha.

Zůstali jste v  domě, kde s  vámi žila. Jako 
žena i  maminka. Takže je vlastně pořád 
přítomná, a pořád to může být pro vás bolavé 
místo. Je pravda, že když se člověk vzdálí, 
třeba nakrátko, tak se někdy tím odstupem 
dostane k  nadhledu. Dokáže si prožít jiné 
pocity, uspořádat myšlenky, může se na tu věc 
podívat zdálky, vidí jinou perspektivu. Zažije 
jiné zážitky. Může to rodinu posunout do jiné 
polohy, k jiným tématům…Zkoušeli jste třeba 
nějakou možnost, abyste nějak regenerovali, 
zacelili bolavá místa?
Dělají to lidi různě, vím. Změnit na chvíli způsob 
života, odcestovat na dlouhou dobu, najít si jinou 
náplň času.

Jenže… my jsme obyčejná rodina. Všechny 
tři děti ve škole, já v  práci. Během školního 
roku nemáme vůbec čas. To se jede od pátku do 
neděle a zase znovu. Máme nějaké úkoly, termíny, 
které musíme stíhat. O prázdninách si dvě starší 
děti chtějí vydělat nějaké vlastní peníze, shánějí 
brigádu, což je v pořádku. Samozřejmě už ví, že 
taky musí přiložit svoji vlastní ruku k dílu, když 
chtějí něco navíc. Děti mají své individuální 
sporty, já si myslím, že zkusit se má všecko. 
Sedneme na kolo, jedem na vodu, nebo se jedem 
podívat na nějaký zámek.

Hodně rádi jsme společně vyráželi na vodu, 
i  předtím, společně celá rodina. To nám hodně 
pomáhalo a ženu to vždycky psychicky nakoplo. 
Protože přece jenom, když jste zavřený v domě, 
myslíte na nemoc, a  tohle byl krásný únik 
z reality. A taky s touhle nemocí nejezdíte daleko 
po světě, držíte se raději v dosahu české zdravotní 
péče, protože nevíte, kdy může nastat nějaká 
komplikace.

Měli jste se ženou otevřený a  důvěrný, velmi 
láskyplný vztah. To nemá každý.
Myslím si, že vztah jsme měli hezký. Ale to už 
musí posoudit někdo jiný.

A  stejně se vám vede s  dětmi. Upřímnost 
usnadní spoustu situací. A nemusí to být jenom 
tak těžká chvíle, jako byla vaše. Ale třeba děti 

a puberta. Máma a syn. Někdy i dcera a  táta. 
To jsou vztahy, které někdy mohou být pěkně 
kostrbaté a  je skvělé, pokud tam funguje 
vzájemná komunikace. Někdy mají děti tajná 
území, kam si nepustí ani hodně dobré rodiče.
Ale dá se s  tím balancovat. Někdy mají dcery 
starosti, které zkrátka mužskému, i když je to táta, 
neřeknou. Člověk se nesnaží ptát na všechno. Ale 
snaží se být připraven, aby dcera věděla, že kdyby 
cokoli potřebovala, vymyslím, zařídím, pomůžu.

Vaše rodičovská role byla a  je těžká. Každý 
z nás chce uchránit své děti bolesti jak fyzické, 
tak psychické. Ale zas na druhou stranu víme, 
že je stejně všeho neuchráníme.
Ano. Naše děti už dnes vědí víc než jiné děti, 
něčím si prošly, poznaly tragedii na vlastní kůži. 
Když se s něčím takovým poperete – ne, neříkám, 
že se s  tím vyrovnáte. S  tím se nejde vyrovnat. 
Ale my jsme v režimu nemocné mámy fungovali 
7 a půl roku, proto děti už ví, o čem to je. A my 
jsme jim celou tu dobu přiměřeně věku říkali, 
na čem jsme. Co léčíme, kam ještě půjdeme na 
léčbu. Takže děti si tím vším prošly s námi.

Chcete je chránit, ale zase ne za každou cenu. 
Pokud by nevěděly, jen se dohadovaly, bylo by to 
pro ně možná horší. Takhle mají zkušenost, že 
se tím musí projít, že se nic nevzdává. Nelze to 
nazvat pozitivní zkušeností, ale zkušenost to je.

Vaše žena, vy a  vaše děti jste velcí bojovníci. 
Nevyšlo to. Ale vyjít to mohlo. Při téhle nemoci 
by měl člověk udělat všechno, co může, aby si 
nevyčítal, že něco neudělal. Už to, že děti viděly, 
že se nevzdáváte, je pro ně úžasný příklad toho, 
že rodiče se nepoddali osudu. Společně se dá 
hodně překonat. Je to velká životní lekce.
Ano. Pro nás je to lekce i proto, že v tom hraje 
roli genetika. Pokud se to stalo jejich mamince 
v tak mladém věku, je nutné myslet na prevenci, 
vědět o  sobě co nejvíc, nechat si udělat nějaké 
testy, být zodpovědný. Včasnost objevení nemoci 
je důležitá, někdy nejdůležitější.

Máte jedinou dceru. Po tom, co se stalo, nebojíte 
se třeba, že jste na ni naložil odpovědnost, 
kterou v rodině nese ženský živel?
Nejen ji, ale také kluky jsme se snažili nezatěžovat 
starostmi, které jim v  jejich věku nepříslušely. 
Takže rodinné starosti, finance, nákupy, chod 
domácnosti, to je fakt moje role. Já jsem rodič. 
Zvlášť dcera, která studuje náročnou školu, toho 
má i  tak nad hlavu. Samozřejmě pomáhají, ale 
není to jejich prvořadý úkol.

Myslím, že obdivuhodné je, že jste se jako 
rodina nezhroutili. A  nepochybuji, že v  téhle 
situaci by to leckterý chlap vzdal, děti dal do 
dětského domova a třeba si dovolil psychický 
kolaps.
Děti mě tehdy hnaly dopředu. Nálada byla 
pochmurná. Ta psychická bolest je strašná. 
Ale vnější okolnosti vás nutí fungovat. Škola 

ROZHOVOR
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pokračuje. Do práce musíte. Jíst je potřeba. To 
nezastavíte. Nějak fungujete a projíždíte tou mlhou 
dál. Smutné jsou večery, když děti spí. Dcera byla 
na gymnáziu, starší syn v  prváku a  malej byl… 
prostě malej. Nějak jsme tím propluli.

Je horší rychlá nečekaná smrt nebo osm let 
nakonec beznadějného bojování?
Nedovedu posoudit, to by mohl říct někdo, 
kdo zažil obě varianty. Pokud se nemoc začala 
léčit, nevíte, jak to dopadne. Než mé ženě dali 
invalidní důchod a šla si na posudkové oddělení 
pro papíry, doktor se jí zeptal: A  vám je co? 
Nedávala na sobě nic znát. Jiné si stěžovaly, 
fňukaly, ona nebyla ten typ. Vždycky chtěla 
ukázat: já jsem nad tím, já nad nemocí zvítězím. 
Naučila se s ní žít.

I když to přicházelo ve vlnách a bylo hůř, těšili 
jsme se, že zase bude líp. Nepřemýšlíte nad tím 
nejhorším, neustále předpokládáte, že přijde 
bod zlomu, který to vyřeší a  zlepší. Což se stát 
může. Vždycky chcete, aby vás doktoři zase dali 
dohromady. Ale ono to jednou může selhat.

Narození máme všichni podobné. Zato smrt je 
strašně rozličná.
Bohužel jsou strašně nespravedlivé smrti, 
nezasloužené. S tou přirozenou smrtí, u babičky 
nebo dědečka, kteří odejdou stářím, se mnohem 
líp zachází. Ale tohle, já nevím. Nebyla, ale 
vlastně byla to násilná smrt. Nepřirozená, 
zasáhla něco, co se nedalo ovlivnit.

Někdo možná o smrti nemluví. Vím, že někdo 
nevodí ani děti na pohřeb. Já si myslím, že by se 

s blízkým člověkem měl rozloučit každý, i když je 
to bolestivé. Ale k životu to patří. A děti by si tím 
podle mě měly projít.

Je to hodně důležité.

Naše děti byly zvyklé, že jejich mamka byla tu na 
operaci, tu zase na pobytu v nemocnici na delší 
dobu, prostě odcházela a zase přicházela. Takhle 
se vzdalovala a vracela. Až pak jednou přišla ta 
chvíle, kdy už se z nemocnice nevrátila. Něco se 
změnilo definitivně. A  myslím, že pohřeb byl 
v  tom důležitý i pro děti, že bylo jasné, že tím 
je to uzavřeno. Že už se nic bohužel nemůže 
změnit. Pokud by se to nestalo, pořád budete 
předpokládat a očekávat, že se ten člověk vrátí.

ROZHOVOR

Rozhodující v onkologické léčbě je čas, psychika a terapie.
Pokud už informace o  rakovině hledáte, pak volte ověřené webové 
stránky. Mezi takové dnes patří především Onkoportál.cz, kde nemocní 
naleznou praktické rady a informace.
Například, jak překonat tabu kolem rakoviny, spojené třeba s tím, jak 
by rodina či přátelé měli s pacientem mluvit o jeho nemoci. Zjistí, že 
není snadné najít vhodná slova, která by osobě trpící zákeřnou nemocí 
pomohla.
Lidé by se neměli bát být přirození, mluvit otevřeně, opatrně použít 
před nemocným humor, pokud vycítí, že nastal vhodný okamžik. Přes 
tíživou situaci se i  nemocný potřebuje zasmát. Odborníci také radí 

nebát se s  nemocným prožít jeho smutek, neignorovat nepříjemná 
a  nepohodlná témata. Tentýž strach objímá i  partnera nemocného, 
který celou cestu léčby absolvuje se svým milovaným člověkem a  už 
mu skoro nezbývá síla na další podporu. Místo radosti z  léčby, která 
pomáhá, může přijít i hluboká psychická únava.
Onkoportál odfiltrovává reklamní a  nesprávné odkazy, poskytuje 
informace o  pacientských organizacích a  poradnách. V  pracích 
psychologů, kteří se intenzivně věnují onkologickým pacientům 
v léčbě, po léčbě i v paliaci stejně jako jejich příbuzným, můžete najít 
mnoho příkladů a  návodů, jak řešit krizové stavy a  kam se obrátit 
s žádostmi o terapeutická řešení.

Letos už počtvrté oslaví příchod jara v Hluboké nad Vltavou nejen 
obvyklými velikonočními zvyky. Kromě klasických malovaných 
domácích vajíček pro malé koledníky tady potkáte obří vajíčka, 
pomalovaná umělci, dětmi i „obyčejnými“ lidmi. Vajíčka v krásných 
scenériích parku a města dělají radost dětem i dospělým. Projít se 
stezkou kolem nich můžete po celý duben až do 15. května 2018. 

Charitativní spolek Řetěz naděje: Velikonoce na Hluboké jsou 
základním článkem dobročinného projektu, který se letos počtvrté 
snaží získat finanční prostředky na podporu znevýhodněných nebo 
hendikepovaných rodin.

S obřími vajíčky si můžete Hluboké nad Vltavou užít Velikonoční 
soutěže: 

Rodinná hra s mapou (pátek 30. 3. od 13,30 hod.) – zábavná hra s 
mapou pro běžce, chodce i rodiče s kočárky.

Dobročinný běh (neděle 1. dubna od 11,00 hod) – běžecký závod 
na 10 a 5,5 km. Trať vede převážně zámeckým parkem. Start a cíl před 
kostelem sv. Jana Nepomuckého.

Canicross (neděle 1. dubna od 13,30 hod) – běžecký závod, letos 
poprvé také s pejsky na 5,3 km. Start a cíl před kostelem sv. Jana 
Nepomuckého.

Stezka za obřími kraslicemi (30. března – 15. května) Dlouhodobá 
expozice velkých kraslic umístěných v přírodě i ve městě.

I o letošních Velikonocích budeme hledat obří vajíčka a také letos 
někoho obdarujeme… 

Nápad vytvořit obří kraslice, 105 centimetrů vysoké a vážící bezmála 
700 kilogramů pochází z hlavy výtvarníka a designera Matouše Holého, 

k jehož realizacím patří například návrhy filmových dekorací pro 
Letopisy Narnie, Jamese Bonda či design unikátních stavebních prvků 
v Dubai City. 

Během celého programu o Velkém pátku a v neděli, kdy proběhne 
dobročinný běh, je možnost přispívat v informačním centru v Hluboké 
nad Vltavou zakoupením mapy či náramku.
Jak darovat? Jak si adoptovat velké vajíčko? Jak se stát partnerem 
projektu, který loni navštívilo 20 000 návštěvníků?
Staň se článkem řetězu:
Vymyslete vlastní charitativní projekt na podporu Řetězu naděje.
Kontaktujte nás na emailu val.chroma@seznam.cz.

Více informací na www.hope4you.cz nebo v hlubockém Infocentru.
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100 let republiky
Střípky z hlubocké historie zapsané v městské kronice

Rok 1918
Přehled o hospodářských poměrech za rok 1918
Příjmy  – nájem z  obecních domů, z  pozemků, honební náhrada, 
z  cihelny, z  lesa, z  měst. váhy, úroky z  vlastních kapitálů, přirážka 
obecní, dávka z  nápojů, dávka ze psů, tržní poplatky, k  účelům 
zdravotním, školní plat, výpůjčky, pro místní ústav chudinský (přijato), 
úroky z vlastního jmění, z kapitálů nadačních, poplatky z dobrovolných 
dražeb, ze zábavních podniků, na pokutách, na darech, různé… úhrn 
všech příjmů 46.681
Vydání  – služné, odměny  aj. platy zaměstnancům a  činovníkům 
města, potřeby kancel., poštov., telef, udržování obec. domů, vnitř. 
zařízení, lesa, cihelny, měst. váhy, vodovodu a  studní veřej., na školy 
obecné, na zdravotnictví, koupelny, osvětlování ulic, udržování obec. 
cest, daně a poplat. z obec. nemovitostí, úroky a splátky z dluhů obec., 
vojen. odvod a  ubytování vojen., revise měr a  vah, dary a  příspěvky, 
církevní slavnosti, místním chudým přísl. podpory, vychovací příspěv., 
ošetřovné, výlohy pohřebné, různé… úhrn všech vydání 46.031

Rok 1924
Opatrovna dítek byla obnovena a  vydržována jest opět majitelem 
zdejšího velkostatku Janem Schwarzenbergem. Opatrování dítek 
svěřeno jest t. č. sedmi jeptiškám, které též vyučují ručním pracím. Dne 
19. března t. r. byla v této opatrovně vysvěcena kaple, kterou upraviti dal 
Jan Schwarzenberg v jedné z místnosti opatrovny.

Uvítání našeho pana presidenta na jeho příjezdu do Českých Budějovic 
dne 7.  června t.r.  účastnilo se mimo obecenstvo z  Hluboké, Sokol, 
Dělnická tělocviční jednota a hasičská župa Hlubocká. 

Pan president byl na cestě do Čes. Budějovic uvítán v  Pištíně též 
starostou města zdej. M. Maškem a na další cestě u Dasného též dítkami 
zdejších škol.

Výstava ovoce
V dnech 21. až 23. září t. r. uspořádaná Okres. hospodářským spolkem 
v  Hluboké ve škole chlapecké. Byla to první výstava toho druhu 
v Hluboké. Poloha i půda zdejšího okrsku jest ku pěstování ovocných 
stromů méně příznivá, poněvač jest půda těžká a většinou vlhká a také 
škodí studené větry a mrazy. Hluboká sama jest pro pěstování stromů 
ovoc. příznivá.

Vystaveny byly ponejvíce druhy, které jsou doporučovány 
čsl. společností ovocnářskou v Praze.

Výstavku obeslala Hluboká a  10 obcí venkovských. Vystavovatelů 
z Hluboké bylo 42 a z ostatních obcí 91, bylo celkem 1083 ks košíčků 
různého ovoce.

Největší sbírku ovoce měl zdejší velkostatek z  Hluboké a  Mořic 
R. Mašek, kteří obdrželi čestný diplom rady zemědělské, dále z Hluboké 
inž. Hyn. Geřábek, mlynář, Jos. Vávra, kupec, a. j.

Výstavní výbor byl tento: předsedou starosta města Mořic Mašek, 
jednatelem učitel Frant. Rys, pokladníkem Jos. Vávra, kupec. Členy 
výboru J. Mareš, š. dvorní zahradník, Frant. Hataš š. dvorní zahradník, 
Gustav Růžička, zahradník v Chňavě, Aug. Hušák zámečník v Hluboké.

Sbor soudcovský: Karel Šimon, š. zahradník v  Libějicích. Jindřich 
Fořt, rada zeměděl. rady a zdejší zahradníci Hataš a Mareš.

Výstavku tuto navštívilo přes 700 osob z Hluboké a okolí a též školní 
dítky z Hosína a z jedné čes. školy z okr. Č. Budějovic

Rok 1926
Autobusová doprava z Hluboké n/Vlt. do Č. Budějovic a zpět zavedena 
zde od 1. dubna t. r. Majitelem jest Antonín Beneš. Autobus dojíždí 4 x 
denně do Č. Budějovic a zpět. Vůz byl koupen za Kč 170.000 od firmy 
Českomoravská Kolben, akc. spol. v Praze, jest velice pěkně vypraven 
a pojme 24 osob k sezení a 16 až 20 osob k stání

Rok 1928
Oslavy desátého výročí naší samostatnosti
V neděli dne 15. července konána slavnost okresním osvětovým sborem 
za součinnosti všech místních spolků a  orgnisací pod protektorátem 
městské rady, dopoledne u pomníku padlých vojínů, kde měl proslov 
starosta města pan M. Mašek, odpoledne průvod městem s vojenskou 
hudbou na sokolský ostrov, kde konala se slavnost, jejíž výtěžek věnován 
byl na stavbu chudobince.

V sobotu dne 28. října uspořádaly socialistické strany spolu s legionáři 
oslavu 10. výročí samostatnosti. Dopoledne konán městem průvod 
s hudbou. V čele průvodu neseny tři věnce darované legionáři a oběma 
socialistickými stranami k uctění památky padlých, jež položeny byly 
pak u pomníku padlých vojínů…

Rok 1929
Slavnost svěcení nových zvonů
Za války světové odebrány byly vojenskou správou k účelům válečným 
2 staré zvony: Jan z  roku 1815, vážící 225 kg a  Donát 335 kg, které 
naposledy zahlaholily dne 26. srpna 1916 ve ¼ 5 hod. odpoledne, pak 
s  věže kostelní sňaty a  odvezeny. Po této rekvisici zůstal na zdejším 
kostele jediný, největší zvon z  roku 1725, který váží 840 kg a  proto 
opatřeny byly t. r.  zvony nové. Slavnost svěcení těchto zvonů konala 
se 12. května. O ½ 10 hodině dopoledne konal se průvod se zvony ke 
kostelu, kde přednesly dítky básně o zvonech, pak následovalo svěcení 
těchto tří nových zvonů: Jan 460 kg, Maria 329 kg a  Václav 1935 kg, 
které zhotoveny byly firmou Rudolf Perner z  Českých Budějovic za 
obnos 28.322 Kč 45 h.

Po zavěšení zvonů bylo zvonění hran za mrtvé vojíny z  farní osady 
a  za osadníky, kteří také zaplatili válku životem, zmořeni útrapami 
tělesnými i duševními.

Uvedený text z kroniky města je převzat bez úprav, pozn. redakce.

NEJLEVNĚJŠÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ 

NÁKUP A PRODEJ LESNÍCH POZEMKŮ 

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY 

 

www.persaltus.cz 
+420 605 512 451 

Neštípané palivové dřevo v délkách 2m (cena bez 15 % DPH): 
jehličnaté palivové dřevo borovice, smrk  650 Kč/prm 
listnaté palivové dřevo bříza   750 Kč/prm 
listnaté palivové dřevo dub   800 Kč/prm 
listnaté palivové dřevo měkké   550 Kč/prm 
 

Chcete znát cenu Vašeho lesa? Tržní ocenění zdarma. 

Ceny viz. webové stránky. 
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TÉMA

Sto let republiky a talentovaní hlubočtí rodáci
Musely to být krásné časy, kdy se v hlavách umělců a pak pod jejich rukama rodily krásné domy, parky, citlivě se přetvářela krajina…

Pokud vzpomínáme na události sta let republiky na Hluboké, najdeme v tom období osobnosti, které našemu městu dělaly čest. Jedním z výjimečných 
předků, který se dotýkal vzniku mnohých krásných parkových partií a zahrad v naší zemi byl hlubocký schwarzenberský zahradník Rudolf Wácha.

Zahradník a tvůrce pohádkových parků Rudolf Wácha

Rudolf Wácha (1825 – 1885)
Rod Wáchů měl štěstí na nadané muže.

S  povděkem za tvůrčí a  rozmyslnou činnost schwarzenberského 
zahradníka Rudolfa Wáchy můžeme jeho práci obdivovat nejen na Hluboké. 
Zámecký park u našeho zámku je situovaný na návrší a poskytuje malebné 
výhledy na parkovou krajinu pod Hlubokou. Wácha pracoval jako inspektor 
schwarzenberských zahrad a svou invenci využil v parku zámečku Červeného 
dvora u Českého Krumlova, podle jeho návrhů byl založen i městský park Na 
Sadech v Českých Budějovicích. Stvořil rovněž krásný anglický park okolo 
třeboňské hrobky Schwarzenberků u  Domanína s  rozlohou 17 hektarů. 
Bylo tam vysázeno 2000 stromů a  40 druhů vzácných dřevin. Nejdříve 
kníže Schwarzenberk v  roce 1858 pověřil svůj lesní úřad obstaráním 450 
smrků, 225 dubů, 110 buků a 115 bříz pro osázení okolí plánované hrobky. 
K  založení vlastního parku došlo až v  souvislosti s  výstavbou rodové 
hrobky Schwarzenberků. Až v  roce 1875 nechal zahradník Rudolf Wácha 
dovézt sazenice celkem 600 buků, 1000 dubů a 400 habrů. V parku proto 
i dnes převažují domácí druhy dřevin, jakými jsou zejména duby (údajně 
až 40 různých druhů a  kultivarů), lípy a  buky. V  okolí hrobky převažuje 
smrkový porost. Z  exotických dřevin je v  parku určitě tou nejcennější 
exemplář borovice tuhé a najdeme zde i topol bílý nebo známější liliovník 
tulipánokvětý. Nově se v parkovém porostu uplatňuje také výsadba smrků 
omorika a smrku bílého.

Pražská Gröbeho vila, zvaná většinou jen 
Grébovka, je dvoupatrová novorenesanční 
vila na pomezí Královských Vinohrad, 
Vršovic a  Nuslí. Na pozemcích parku, 
na němž vila stojí, se původně nacházely 
vinice, založené Karlem  IV. v  druhé 
polovině 14. století na zdejších slunných 
stráních. V  roce 1870 koupil parcely 
i s usedlostmi pražský židovský podnikatel 

Moritz Gröbe a nechal vybudovat letní sídlo. Stavba stojí na náhorní rovině 
nad údolím Botiče, kde tvoří nápadnou dominantu při pohledu odspodu 
(terén byl ještě navýšen zeminou vyvezenou po hloubení nedalekého 
železničního tunelu, na jehož stavbě se majitel nemovitosti podílel.)

Základní kámen vily byl položen roku 1871 a  její stavba pak probíhala 
po celý zbytek sedmdesátých a osmdesátých let. Současně s vilou začal být 
v  jejím bezprostředním okolí budován i  park, jehož působivá, nicméně 
obtížně přístupná plocha na strmém svahu kopce si zprvu vyžádala rozsáhlé 
a  finančně nesmírně nákladné terénní úpravy. Svojí rozlohou, složením 
i  úpravou se tento park nijak nezadal s  výstavností vily a  v  celkovém 
účinku byl jejím důstojným protějškem. Na jeho budování se podílela 
řada významných kapacit z oblasti botaniky, dendrologie a zahradnictví – 
např.  Neuder a  Petzold z  Drážďan a  schwarzenberský dvorní zahradník 
Rudolf Wácha z  Hluboké nad Vltavou. V  parku bylo vysazeno množství 
vzácných stromů a keřů včetně některých dendrologických rarit. Stavba vily 
a zahradního areálu budila ve svém okolí značnou pozornost

Po smrti Gröbeho (v  roce 1891) jeho dědicové areál neužívali, na jeho 
údržbu si vydělávali provozováním zahradnictví a  zpřístupněním parku 
veřejnosti za poplatek. Na čas také prostor pronajali císařské a  královské 
rodině Habsburků. Dědicové nakonec vilu i  s  pozemky odprodali v  roce 
1905 vinohradské obci a ta 16. května 1906 areál zpřístupnila pod názvem 
Havlíčkovy sady. V  té době už v  okolí stála nová činžovní zástavba 
a původní odlehlé letní sídlo se ocitlo v centru rezidenční čtvrti. Spojenecké 
bombardování v únoru 1945 poškodilo objekty i park… Vzhledem k celkové 
zchátralosti bylo v  roce 2001 přistoupeno k  rozsáhlé rekonstrukci areálu, 
včetně obnovy zeleně a cest. Rekonstrukce areálu byla dokončena roku 2014.

Schwarzenberskému zahradníkovi Wáchovi město Hluboká opravilo hrobku 
na městském hřbitově v roce 2008 nákladem sto tisíc korun. Určitě je dobře, 
že se město stará o opuštěné hroby bývalých významných občanů. Zakladatel 
našeho parku a schwarzenberský zahradník Wácha k nim patří a jistě se jeho 
duch rád prochází místy, která díky svému talentu proměnil v krásné parky.
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Akademický malíř Rudolf Vácha
(19.  června  1860 Hluboká nad Vltavou  – 
10. února 1939 Praha)
Narodil se v Hluboké nad Vltavou do rodiny Rudolfa 
Wáchy, jež byl ve službách Schwarzenberků ve funkci 
zahradníka. Rudolf Vácha mladší absolvoval reálku 
v Českých Budějovicích a odešel studovat do Vídně 
na malířskou akademii. V  roce 1885 odcestoval 
rozšířit své studium na Akademii do Mnichova. 
Během mnichovského studia maloval historické 
a oltářní obrazy (např. pro kostel v Křemži u Českého 
Krumlova a  v  Suchdole nad Lužnicí). V  roce 1888 

odjel do Paříže, kde studoval u Jeana - André Rixense a současně studoval 
díla starých mistrů. Maloval podobizny pařížské smetánky (např. pěvkyně 
Gabriely Krausové, hrabat de Maigret, hraběnky de Rochefort). Vytvářel 
ilustrace pro rozličné pařížské nakladatele a  navrhoval výzdobu salonů 
a budoárů. Zdobil vějíře ve stylu Ludvíka XV. a vytvářel reklamní grafiku. 
V Paříži si rázem získal jméno ve vlivných uměleckých kruzích. Založil 
zde rodinu a Francie se stala jeho druhým domovem. Na svou domovinu 
však nezapomněl a občas zajížděl do Prahy. V roce 1889 přijíždí do Čech 
portrétovat prof. Talíře. Jméno Vácha se stává známým ve všech evropských 
městech i v Americe. Přitom Vácha nezůstává jednostranně portrétistou, 
je i krajinářem a grafikem, který s úspěchem ilustruje literární díla. Roku 
1908 se přestěhoval s  rodinou do Prahy, kde si založil vlastní ateliér. 
Věnoval se mimo jiné malování portrétů významných českých osobností 
(např. kníže K. Schwarzenberg, průmyslník Ringhoffer a další). Pravidelně 
vystavoval svá díla především v Rubešově galerii. Rudolf Vácha byl vybrán 
k portrétování rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda. Vinou 
Sarajevského atentátu dílo však už nevzniklo a na začátku První světové 
války se Vácha vrací do Francie. S koncem války se malíř vrátil zpět do 
již samostatné vlasti, kde tvořil ve spolupráci se synem Fernandem. Roku 
1924 se usadil v Praze trvale. Rudolf Vácha zemřel 10. února 1939 v Praze.

Fernand Vácha, vlastním jménem Ferdinand (20. října 1903 Paříž, Francie 
–???) byl český malíř, filmový a  divadelní kostymér. Na kostymérském 
kontě má 51 filmů.

Narodil se v Paříži, pocházel z umělecké rodiny a od mládí měl velkou 
zálibu v  kreslení a  malování. Studoval na učitelském ústavu, čtyři roky 
navštěvoval Ecole des Beaux Arts v Nantes a v letech 1924-28 studoval na 
pražské Akademii výtvarných umění, kde byl žákem J. Obrovského a M. 
Švabinského. Hodlal se věnovat ilustračnímu a  portrétnímu malířství. 
Pomáhal svému otci s portrétováním představitelů šlechtických rodů.

V roce 1940 navrhl kostýmy pro film O. Vávry Dívka v modrém, zejména 
bohatý starodávný kostým pro představitelku titulní role L. Baarovou. Od 
té doby byl stálým kostýmním poradcem českých filmařů, později se stal 
filmovým výtvarníkem. Pracoval převážně na návrzích kostýmů k filmům 
historickým (Rozina sebranec, Nezbedný bakalář, Revoluční rok 1848, 
Dalibor) a životopisným (Mikoláš Aleš, Posel úsvitu, Z mého života aj.). 
příp. pohádkovým (Labakan, Legenda o lásce, Medvěd a strašidla aj.). Další 
výběr z filmografie 1940 Babička (režie: František Čáp) Kostýmy: Fernand 
Vácha; 1955 Hudba z  Marsu (režie: Ján Kadár a  Elmar Klos) Kostýmy: 
Marie Malá, Fernand Vácha; 1964 Limonádový Joe aneb Koňská opera 
(režie: Oldřich Lipský) Návrhy kostýmů: Jiří Brdečka, Fernand Vácha, 
Nita Romanečová, Eva Lackingerová; 1971 Černý vlk (režie: Stanislav 
Černý) kostýmy: Fernand Vácha, Eva Lackingerová

Kdy a kde zemřel se nepodařilo dohledat.
Zdroj: wikipedie, BARTOŠEK, Luboš. Filmový kalendář 1973. Praha, 1973

Malíř a kostýmní výtvarník Fernand Vácha



www.hluboka.cz strana 11

Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska

Hluboká jako barokní zámek i zmizelý oblouk Vltavy.
Spoustu zajímavostí přináší nová výpravná kniha s  názvem 

Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska, kterou vydali jihočeští 
památkáři. Součástí sedmnácti kapitol od patnácti autorů jsou dobové 
malby i unikátní fotografie zachycující proměny míst.

Jak vypadal pohled na Hlubokou z východní strany před více než 200 
lety? Napoví obraz Ferdinanda Runka, dvorního malíře Schwarzenergů. 
Koňský zápřah na něm táhne lodě u  kaskádového jezu, na skále se 
tyčí barokní zámek, u  mlýnského náhonu stojí vodárna. Kolem řeky 
vede silnice přerušená mýtnou branou. Nad ní je na skalním výběžku 
letohrádek.

Kdyby se tehdejší majitel panství, kníže Schwarzenberg, postavil 
na stejné místo dnes, zažil by šok. Zmizel oblouk Vltavy, řeku změnilo 
i  sportovní přístaviště. Největší je proměna zámku po romantické 
přestavbě v polovině 19. století.

Krajinný ráz Třeboňska a  Hlubocka formovalo od šedesátých let 
17. století do poloviny 20. století deset generací Schwarzenbergů. Šlechtici 
původem z Dolních Frank (současné Bavorsko) se v Čechách trvale usadili 
v  roce 1654. O  několik let později koupil Jan Adolf  I. Schwarzenberg 
panství Třeboň a  Hluboká. V  následujících staletích vtiskl mocný rod 
jihočeské krajině kultivovanou podobu, se kterou se setkáváme dodnes.

„Vedle rozsáhlých úprav noblesních sídel zde vznikalo množství kostelů, 

kaplí, panských dvorů, mysliven, božích muk či památníků, které se 
odrážejí v hladinách rybníků, a vytvářejí tak neopakovatelnou atmosféru, 
genia loci,“ líčí památkářka a  editorka knihy Ludmila Ourodová-
Hronková.

Vedle stručné historie rodu Schwarzenbergů a  jeho představitelů se 
čtenáři v knize Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska dozvědí 
také zajímavosti o zahradní a krajinářské tvorbě na panstvích, o loveckých 
tradicích a  průbězích honů, sportovních aktivitách šlechticů nebo 
o návštěvách a společenských událostech na panstvích v 19. a 20. století.

Na ilustracích v knize je například zachycen císař František Josef I. po 
příjezdu na schwarzenberské panství v  roce 1901. Jiné snímky ukazují 
arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este na lovech na Hluboké.

Proč především v 18. století vyrostl v kraji nespočet kapliček a božích 
muk, popisuje Pavel Hájek v  kapitole Duchovní krajina Hlubocka 
a  Třeboňska. „Významným impulzem k  podpoře lokálních kultů byla 
poslední morová epidemie v letech 1713 až 1715. Bezmoc a všudypřítomná 
smrt obracela mysli lidí všech společenských vrstev k Bohu,“ líčí.

Památkáři vydali ještě další dvě nové publikace  – Dominikánský 
klášter v Českých Budějovicích a Gotické kachle z Jindřichova Hradce. 
Všechny tři jsou kromě běžných knihkupectví k sehnání za zvýhodněnou 
cenu v sídle českobudějovických památkářů na Senovážném náměstí.

Převzato – autor: Petr Kubát, idnes.cz

TÉMA
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INFORMACE

Sdělení starosty
Vážení spoluobčané,

V  současné době čelí naše město dosud nevídané vlně vloupání do 
rodinných domů. Nejvíce vloupání se odehrálo v  posledních dvou 
měsících v městské části Křesín. I přes intenzívní snahu státní i městské 
policie se doposud nepodařilo pachatele vypátrat. Starosta města proto 
žádá občany o zvýšenou opatrnost a o spolupráci při odhalení pachatelů

Žádáme proto vás, občany, abyste:
1. Zkontrolovali, případně zvýšili úroveň zabezpečení svých domů a bytů;
2. Věnovali zvýšenou pozornost pohybu neznámých osob a  vozidel 
v  oblasti Křesína a  dokumentovali jakékoli podezřelé okolnosti formou 

zápisu SPZ či fotografie;
3. V případě jakýchkoli poznatků, které mohou vést k odhalení pachatelů, 
informovali:

POLICII ČR na lince 974 226 730 nebo158
Nebo městskou policii na lince 774 728 009

Na uvedené lince městské policie je možno konzultovat též vhodná 
opatření k posílení zabezpečení vaší domácnosti

Děkujeme za váš aktivní přístup a zájem o záležitosti našeho města
Ing. Tomáš Jirsa, starosta města

Poděkování

Vážený pane starosto,
rádi bychom Vám ze srdce poděkovali za skvělou spolupráci v  rámci 

Tříkrálové sbírky. Městská charita v Českých Budějovicích v letošní sbírce 

vybrala celkem 442 317 Kč, což je o 14 % více než v loňském roce. Z toho 
celkový výnos kasiček za Hlubokou nad Vltavou, Munice a  Bavorovice 
činil 74 289 Kč. Výnos z  Tříkrálové sbírky je pro nás nepostradatelným 
zdrojem finančních prostředků.

Záměr na využití finančních prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 
2018 je rozdělen na oblasti:

Komplexní domácí péče, zejména pak na charitativní ošetřovatelskou 
a pečovatelskou službu

Oblast sociálně znevýhodněných, zejména pak na služby:
Dům. Sv. Pavla – noclehárna, ošetřovna, výdej polévek
Domino – zachování motivačních dílen pro uživatele
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Jiloro a V.I.P.

Ještě jednou velmi děkujeme Vám a také všem koledníkům i vedoucím 
skupin, kteří se Tříkrálové sbírky účastnili, za ochotu a obětavost. Pevně 
věříme, že s námi budete v budoucnu i nadále tak úspěšně spolupracovat

S úctou a přáním všeho dobrého
Mgr. Josef Hes, ředitel

Městská Charita, České Budějovice

Mateřské centrum
Milé maminky,

zveme Vás a  Vaše nejmenší děti na pravidelné Hrátky s  batolátky do 
našeho mateřského centra. Každé úterý a čtvrtek od 9:30 do cca 11:30, kdy 
se v první části zaměříme na říkadla, písničky a rytmiku dětí, v případě 
zájmu můžeme s nimi vyzkoušet i jednoduché tvoření a ve druhé části si 
děti zacvičí ve velké tělocvičně s jednoduchými cvičebními pomůckami. 

Vhodné pro děti od 6měsíců. Přijďte se třeba jen nezávazně podívat. Na 
všechny nově příchozí se těšíme.

Maminky z MC Hluboká nad Vltavou
Fotografie a další informace můžete najít i na našem facebooku 

https://www.facebook.com/mchlubokanadvltavou/, nebo na tel. čísle 
731 419 884 paní Jana Minců

Hlubockých přibývá, Budějovických ubývá

2004 4 682
2005 4 678
2006 4 764
2007 4 827
2008 4 921
2009 4 910
2010 4 913

2011 4 917
2012 4 935
2013 4 974
2014 5 042
2015 5 130
2016 5 163
2017 5 253

2004 95 245
2005 94 622
2006 94 653
2007 94 747
2008 95 071
2009 94 936
2010 94 865

2011 93 639
2012 93 620
2013 93 467
2014 93 253
2015 93 285
2016 93 513
2017 93 470

https://www.obyvateleceska.cz/

Vývoj počtu obyvatel v obci Hluboká nad Vltavou Vývoj počtu obyvatel v obci České Budějovice
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HASIČI

Únorový výcvik hlubockých hasičů 
v polygonu

V  pravidelných časových intervalech prochází všichni nositelé dýchací 
techniky zásahové jednotky SDH Hluboká nad Vltavou náročným 
výcvikem v  hasičském polygonu na Záchranném útvaru HZS ČR 
v  Českých Budějovicích. Tento výcvikový polygon má za úkol prověřit 

fyzickou a  psychickou připravenost hasičů v  prostředí, které věrně 
simuluje skutečné podmínky při zásahu s použitím dýchací techniky.

Klecový trenažer je složen ze souboru klecí, které je možné různě 
přestavovat. Úkol zní jednoduše  – najít cestu do bytového jádra, splnit 
úkol a  bezpečně se vrátit zpět. Cvičení však probíhá v  plné zásahové 
výstroji včetně přilby, masky a dýchacího přístroje, cestu navíc komplikuje 
kouř, zvukové a  světelné efekty, labyrint překážek (plazení v  rouře, 
mimoúrovňové prostupy, zúžené profily, slepé uličky) a  v  neposlední 
řadě časové omezení vyplývající z omezené kapacity dýchacího přístroje 
(zásoba vzduchu umožňuje fungování hasiče po dobu cca 30 minut).

Cílem tohoto cvičení je prověřit připravenost zásahové jednotky při 
práci s  dýchacím přístrojem ve ztížených podmínkách, zautomatizovat 
fungování s  dýchací technikou a  naučit se rutinní postupy při jejím 
využívání, aby při „ostrém“ zásahu dokázali hasiči odvést 100% výkon – 
zde se totiž chyby neodpouští.

Jakub Pecha

SDH Hluboká nad Vltavou – rok 2017 v číslech
18 Počet členů zásahové jednotky
40 Průměrný věk členů zásahové jednotky
3 Zásahové požární automobily
67 Počet výjezdů za rok 2017
14 Počet zásahů při požárech v roce 2017
1. 1. 2018, 00:16 – první výjezd v roce 2018 – požár ve Zlivi
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FARNOST

Odletí hlubocké zvony do Říma?
Poslednímu týdnu před Velikonocemi se říká Svatý týden. Příběh 
pozemského života Pána Ježíše vrcholí. Týden pro křesťana nezačíná 
pondělím, ale nedělí. Tak je to i se Svatým týdnem, který začíná Květnou 
nedělí. Kdo přijde v  neděli 25.  března v  devět hodin do hlubockého 
kostela, uslyší příběh o  slavném vstupu Ježíše do Jeruzaléma, končící 
Jeho odsouzením a smrtí. Zvláštností této neděle je hned několik: věřící 
vstupují do kostela v průvodu s větvičkami; obvykle se jedná o palmové 
ratolesti, větve vrby nebo kočičky. Ty si pak doma zavěsí za kříž. Kromě 
toho je Evangelijní příběh umučení Pána Ježíše recitován několika lidmi 
a  v  některých kostelích se zpívají Pašije. Lidová tradice pak hovoří 
o Modrém pondělí, Šedivém úterý, Škaredé nebo Černé středě. Poté začíná 
liturgické třídenní: Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.

Na Zelený čtvrtek odlétají zvony do Říma. V některých farnostech se 
dělá zvonkový průvod, kdy si do průvodu vezme s sebou každý svůj vlastní 
zvonek a radostně zvonící účastníci slavnostně procházejí ulicemi, aby 
jejich zvonky zněly v souzvuku se zvony kostela. Tam jde o připomenutí, 
co se v nastávajících dnech bude dít a jak to naši předkové prožívali.

Odlétání zvonů je samozřejmě pověst, která se snaží lidovým způsobem 
vysvětlit, proč zvony zcela utichnou po zpěvu Gloria in Excelsis Deo při 
večerní mši Zeleného čtvrtka, a rozezní se až od slavnostního chvalozpěvu 
Gloria in Excelsis Deo o Velké noci v sobotu na neděli. A protože jsme lidé 
s velkou fantazií, tak se k téhle události přidalo mnoho pověr. Jedna pověst 
tvrdí, že zvony odletěly pro požehnání papeže do dalšího roku. Jiná zase 
praví, že odlétají, protože mají hrůzu z hrkání, nebo-li řehtání. V mezidobí 
se zvony totiž nahrazují řehtačkami a klapačkami. Děti se v pátek scházely 
na klapání, řehtání nebo hrkání, a jedlo se zvláštní pečivo zvané „Jidáše“. 
Pátek je pro katolíky dodnes dnem přísného postu – odříkání masa, pouze 
s jedním jídlem denně. Samozřejmě zvony nikam neodlétají, jen je nikdo 
nerozezvučí. Zvony kostela totiž svolávají věřící před bohoslužbou a třikrát 
denně vyzývají k modlitbě „Anděl Páně“, tzv. klekání. V tomto třídenním 
období by se to nemělo dít, ani by se neměl konat pohřeb nebo svatba, 
neboť celý (křesťanský) svět se soustředí na oslavu převratné události tolik 
důležité pro dějiny lidstva.

Nová křížová cesta kolem hlubockého kostela
Každým rokem se na Velký pátek na náměstí Přemysla Otakara v Českých 
Budějovicích koná velkopáteční hrkání, které pořádá umělec a  loutkář 
Víťa Marčík s velkým počtem dobrovolníků. Brzy ráno se na náměstí setká 
kolem deseti tesařů, kteří na místě z  čerstvě pokácených stromů tesají 
kříže. Ty pak kolem poledního tvoří jednotlivá zastavení modlitby křížové 
cesty. Právě tyto kříže, které byly zde tesány a  posvěceny modlitbou, 
připutují do našeho městečka, aby kolem kostela utvořily křížovou cestu.

Bylo to mé tajné přání již od nástupu do služby na Hluboké, ale nevěděl 
jsem, jak ho zrealizovat… do tohoto ledna, když jsem se setkal se skupinkou 
nadšenců pořádajících hlubocký Řetěz naděje. Naše první schůzka byla 
velmi inspirativní – jak jinak s lidmi, kteří mají tak otevřenou mysl. Mimo 
jiné přijali myšlenku křížové cesty kolem hlubockého kostela za své a nabídli 
spolupráci. Jsem jim a  Bohu vděčný za tak nečekaný dárek. Pevně věřím, 
že projekt bude povzbuzením a příležitostí k usebrání a ztišení pro místní 
obyvatele i návštěvníky našeho městečka.

Co to vlastně je, taková Křížová cesta? Jedná se o soubor křížů nebo obrazů, 
které člověku připomínají utrpení a smrt Pána Ježíše, které podstoupil, aby se 
stal trpícímu člověku podobným a ukázal mu cestu ke světlu. Pán Ježíš totiž 
nezůstal v hrobě, ale vstal z mrtvých, a tím přemohl smrt. Tuto převratnou 
událost si připomínáme o Velikonocích. A právě toto se snažili od 13. století 
členové mnišského řádu sv. Františka předat dětem a negramotným lidem, 
kterých tehdy bylo hodně, pochopitelným způsobem. Začali v Jeruzalémě, 
kde před přibližně dvěma tisíciletími proběhla trpná cesta Ježíše. Starý příběh 
byl připomenut ve čtrnácti zastaveních, každé z nich představovalo jakoby 
jednu kapitolu. Tato „via dolorosa“, tj.  cesta utrpení, inspirovala křesťany 
natolik, že nyní v každém katolickém kostele najdeme nejrůznějšími způsoby 
ztvárněné křížové cesty. Ale nejen tam. Vznikaly na veřejném prostranství 

v  libovolných velikostech a variacích. Není sada křížů kolem kostela příliš 
drastická? Boží muka a  kříže nejrůznějších velikostí jsou rozesety v  celé 
české krajině. Naše kultura vychází z křesťanství. Pro křesťana je kříž symbol 
jeho záchrany, protože na kříži zemřel Pán Ježíš, který ho zachránil svou 
smrtí a  zmrtvýchvstáním. Nejedná se tedy o  opakování potupné události 
z minulosti, ale o připomenutí cesty k vítězství, která je obvykle protrpěná. 
Zároveň se jí ukazuje, že Boží všemohoucnost není v síle pošetilých vládců, 
kteří si podmaňují lidi násilím, ale Boží síla se ukazuje právě v  lidské 
slabosti. Každý kříž by měl být (časem) obklopen zahrádkou s bylinami, keři 
a květinami, které mají nějakou souvislost s křesťanstvím. Každé zastavení, 
tj.  jeden kříž, by měl mít (časem) cedulku s podněty pro rozjímání. Jak je 
zřejmé, projekt poroste a  stane se postupně součástí a  kvetoucí přidanou 
hodnotou pro naše městečko.

Otec Tomas van Zavrel, hlubocký farář

„Sebedarování je pro křesťana nejvyšším výrazem služby oběti  – právě 
křížová cesta po staletí uvádí věřící do tohoto tajemství; obsahuje výzvu 
srdci, dotýká se nejhlubších míst v člověku, nabízí odpověď na nejpalčivější 
otázky bytí. Čtrnáct zastavení je rovněž školou ztišení a modlitby. Pohled 
na Krista pomáhá někdy mělkému srdci objevit smysl života, kde se bolest 
stává darem, klíčem ke skutečnému životu a dokonce bohatstvím, které se 
nemůže rovnat ničemu ze světa.“ prof. PhDr. Petr Piťha, kněz.

„Křížová cesta začala být spontánně spojována s  životní cestou, na 
které zažíváme nečekaná setkání  – potěšitelná i  bolestná. Ve chvílích 
bolestných pak trpící lidé potřebují někoho, kdo by jim obnovil odvahu 
a chuť pokračovat v životě dál. Křížová cesta poukazuje na ty, kteří jsou 

na tom hůř, než my sami a přesto neztrácejí odvahu. V náboženství se tato 
psychologie prohlubuje příkladem svatých a nejvíce Krista. Nenazýváme 
jeho utrpení proto, abychom si uvědomili, jak je život těžký, ale naopak –

abychom přišli na lepší myšlenku, že nás těžkosti chtějí přinutit, 
abychom neztráceli odvahu a  nezapomněli na to, kam máme dojít. Ve 
čtrnácti obrazech se symbolicky shrnují ty nejčastější potíže, které mají 
kořen v prvním zastavení. Je to nespravedlivé posuzování a odsuzování 
druhých. (…) Křížová cesta nám má dát odvahu a vnitřní sílu zvítězit nad 
všemi slabostmi, kterým se v životní pouti vyhnout nemůžeme. Povrchní 
léčby světa nás učí, jak před nimi utíkat; lékař Kristus nám dává sílu, jak 
je přemáhat.“

prof. ThDr. Tomáš Josef Špidlík, kardinál
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MEZINÁRODNÍ 
VZTAHY

Hlubočtí kapři navazují přátelství s kapry z Frank
Kapří muzeum sídlí v  historické budově v  městě 
Neustadt/Aisch. Je to jedinečná zážitková expozice, která 
připomíná v  deseti tématicky rozdělených sálech tradici 
starou více než 1250 let. Historii chovu kapra, ryby, která 
je oblíbeným pokrmem. V  tomhle jsou si Franky i  jižní 
Čechy naprosto podobné.

Nikde jinde v  Německu nenajdete tak rozsáhlou a  zábavnou 
dokumentaci o  kaprovi a  rybničním hospodářství jako v  neustadském 
muzeu. My na Hluboké máme rovněž expozici o  historii rybníkářství 
v zámečku Ohrada, a to mnohem déle, však také před deseti lety pomáhali 
s novou expozicí v neustadském muzeu právě hlubočtí odborníci.

Návštěvu výjimečného muzea si v Německu dopřávají nejen milovníci 
ryb a rybáři. Od 8. století, kdy se začal chov kapra ve Francích rozšiřovat, 
se od časů, kdy zejména cisterciáci ve svých klášterech jedli kapry jako 
postní jídlo, a na chuť rybám přišli i urození šlechtičtí páni, se nakonec 
chov i spotřeba ryb rozšířila mezi obyčejný lid. Dnes je ve Francích více 
než 5000 chovných rybníků, v nichž se chová hlavně místní druh kapra 
„naháče“ a vyváží se odtud jako pochoutka do celého světa.

V  muzeu v  Neustadt/Aisch jsou formou vystavených exponátů 
a  multimediální expozice, které představují kromě historických aspektů 
chov a  roční cyklus života rybí populace, předávány také ekologické 
myšlenky chovu ryb. Velká rozmanitost původních rostlin a  živočichů, 
unikátní ekosystém rybníků a  samozřejmě akvárium, které představí 
hlavního hrdinu – kapra – v celé jeho kráse. To vše se týká rybího vodního 
světa. Koncem března se 22.  – 23.  3. na návštěvu partnerského města 
Neustadt an der Aisch vypraví opět skupina Hlubočáků. V  německém 

kapřím muzeu se bude otevírat nová dlouhodobější výstava na téma 
1000  let chovu kaprů ve vodách řeky Aisch: Rybářství spojuje člověka 
a přírodu a Rybníkářství od řemesla k umění.

V plánu je prohlídka města a privátního pivovaru Hofmann. Mezitím 
se bude připravovat česká expozice na vernisáž v kapřím muzeu.

Na Hluboké proběhla příprava a  dokumentace kapřích receptů. 
V restauraci Solidní šance byla uvařena, nafocena a ochutnána série tří 
kapřích specialit a klasické české rybí polévky. A protože k hospůdce 
přilehlý pivovárek podkresluje výbornou chuť českých rybích specialit, 
neodolali manželé Macháčkovi, a  také se do Neustadtu vypraví, aby 
pozdravili konkurenci v  tamějším privátním pivovaru. Jistě dojde na 
ochutnávku pivních speciálů obou pivovarů.

Fotografie rybích specialit byly nafoceny, recepty přeloženy do němčiny, 
a formou tištěných kartiček budou v budoucnu k dispozici návštěvníkům 
kapřího muzea v  Neustadtu /Aisch. Také malé dokumentační video 
z restaurace a našeho pivovaru docestuje do Německa.

My Češi na vernisáži nové výstavy spojené s  rybníkářstvím 
předvedeme ukázku výroby skleněných rybiček (p. Effmert), vystavíme 
fota Jana Pirgla z  výlovů místních rybníků, své výrobky z  rybích 
šupin představí Ludmila Dominová, předvedou se výrobky třeboňské 
oděvní školy, klobouky a  šaty také s  rybími motivy. Částí výstavy se 
stane projekce filmů s  tématem rybích šupinek a  ryb v  našich řekách 
a rybnících.

A  možná s  výpravou do Neustadtu pojede i  dar: historická mapa 
třeboňských a hlubockých rybníků!

Tak ať se výprava od kaprů za kapry vydaří!
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ZE SVĚTA 
ZVÍŘAT

ZOO Hluboká

V loňském roce navštívilo naši zoo 260 000 návštěvníků, což je třetí nejvyšší 
návštěvnost v historii. Jak to bude letos?

Bude tygří miminko?
Zoo Hluboká pustilo tygra i tygřici do jednoho výběhu, a tak v prvních 
měsících roku mohou návštěvníci zahlédnout ve výběhu tygry společně. 
Jinak mívají oddělené vycházky.

Altaica a  Oliver si v  únoru dočasně užívali společný výběh. V  zoo 
by jim rádi dopřáli společného potomka. Námluvy tygrů jsou trochu 
divočejší a  hlasitější. Samička se chová agresivněji, ale tygr si všechno 
nenechá líbit. Všechno však probíhá ve vzájemné toleranci. Pokud vše 
dobře dopadne, a tygři se podle pozorování už spářili, mohla by se za tři 
měsíce, tedy v květnu, narodit tygří mimina. V té době už budou tygři od 
sebe opět odděleni, aby si tygřice zvykla na porodnici, a  uvidíme, jestli 
se tentokrát bude vše vyvíjet příznivěji než loni, kdy bohužel odchov 
narozeného tygřete dobře nedopadl. Odchov mláďat nemusí být vždycky 
tak jednoduchý, jak se na první pohled zdá, říká zkušený zoolog.

I když jsme si v únoru užili pěkné mrazy, dělání mláďátek už je v plném 
proudu. Určitě se dočkáme i  dalších miminek. Námluvy zřejmě začaly 
také u jeřábů panenských…

Klokánek králíkovitý už má malého klokánka
Už na Štědrý den ošetřovatelka pozorovala velké pohyby ve vaku samice 
klokánka králíkovitého, ale teprve nedávno se malý klokánek odvážil ke 
svým prvním výletům mimo mámin vak.

Domovem tohoto druhu je Austrálie a  již několik let je řazen mezi 
kriticky ohrožené druhy.

Vydrýsek
Ve vydří expozici je nový samec. Jde o  odrostlé mládě, které do této 
doby nemělo možnost plavat a potápět se v hlubší vodě. Teď se to učí… 
a rozhodně ho to hodně baví. Zvlášť masáž pod vodopádem a v bublinkách 
si náramně užívá.

Pták roku 2018 – sýček obecný
Sýček už dávno smrt nevěští, naopak sám je na pokraji vyhynutí 
a symbolizuje tak osud živočichů zemědělské krajiny.

Česká společnost ornitologická vyhlásila Ptákem roku 2018 sýčka 
obecného. Sýček převzal pomyslné žezlo od datla černého a  po 
lesích se teď pozornost ochranářů i  veřejnosti upírá na zemědělskou 
krajinu. Udělením titulu u  nás téměř vyhynulé sově Česká společnost 
ornitologická upozorňuje na osud, který hrozí mnoha dalším druhům 
žijících v  zemědělské krajině. S  intenzivním obděláváním krajiny totiž 
zaniká její pestrost a s ní mizí i  jeden živočich za druhým. Drobná sova 
považovaná dříve v některých kulturách za předzvěst smrti, je teď sama 
v ohrožení. Osudnými se jí mohou stát například i  člověkem vytvořené 
pasti, jako jsou sudy s  vodou, odstavené roury nebo komíny. Proto 
ornitologové nyní vyzývají všechny milovníky ptactva a  přírody, aby ve 
svém okolí zabezpečili technické pasti, které mohou znamenat zbytečnou 
smrt pro obrovské množství živočichů včetně sýčka. S vyhlášením Ptáka 

31. března VELIKONOCE V ZOO, 
aneb zábavné odpoledne
Přijďte přivítat nově narozená mláďata a pobavit se při vystoupeních 
hudebních skupin.

Během odpoledne budou probíhat komentovaná krmení, výtvarné 
dílničky, lidová řemesla. Zábavný program pro celou rodinu, soutěže 
pro děti a spousta zábavy.
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roku vydala Česká společnost ornitologická zvláštní číslo časopisu Ptačí 
svět, které je již tradičně věnované právě aktuálnímu Ptákovi roku. Na 
stránkách birdlife.cz/sycek se lidé nejenom dozvědí více podrobností, ale 
mohou zde i přispět na záchranu Ptáka roku 2018.

Sýček obecný, Pták roku 2018, je naší nejohroženější sovou – v Česku 
jich zbývá kolem 120 posledních párů.

Titul Pták roku uděluje Česká společnost ornitologická obvykle 
široce rozšířeným ptačím druhům. Občas, jako v  letošním roce, ale 
ornitologové udělají výjimku. „Sýček obecný v současné době rozhodně 
nepatří mezi hojné ptáky – naopak – se zbývajícími 100–130 páry je to 
naše nejohroženější sova. Jeho dramatický úbytek přitom přímo souvisí 
se změnou lidského přístupu ke krajině. Sýčka lze vlastně považovat za 
ukazatele zdravé zemědělské krajiny a celkové druhové bohatosti. Proto 
si tento opeřenec rozhodně zaslouží naši pozornost,“ uvádí Zdeněk 
Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické (ČSO). Ještě na začátku 
dvacátého století byl sýček obecný nejhojnější sovou nacházející se téměř 
v každé vesnici i volně v otevřené krajině. Odhady hovoří o desítkách tisíc 
hnízdících párů. To se ale vlivem intenzifikace zemědělství změnilo. Ze 
zdravého a  druhově pestrého prostředí se stalo nehostinné místo plné 
jednotvárných lánů a chemie, ve kterém se nedaří většině živočichů včetně 
sýčka.

Původně sýčci hnízdili v dutinách stromů. Postupně se ale stejně jako 
mnoho jiných druhů nechali zlákat výhodami, které lidská sídla poskytují 
a v současnosti hnízdí čeští sýčci výhradně v budovách. Pozitiva sdílení 
životního prostoru s člověkem, se však mohou rychle změnit v negativa. 
Hnízdní příležitosti ve starých budovách zanikají při jejich rekonstrukcích 
či zateplení, louky a  pastviny, na kterých sovy loví potravu, mohou být 
zastavěny nebo zarostou vysokou travou. Málo známým a  pro člověka 
na první pohled neviditelným problémem jsou pak takzvané technické, 
člověkem neúmyslně vytvořené pasti. Typickým příkladem jsou sudy 

s vodou nebo bazény, ve kterých se utopí bezpočet živočichů od čmeláků 
a včel až po ještěrky, veverky a ptáky. Téměř pětina sýčků nalezne smrt 
právě v nejrůznějších nádržích. V sudech na vodu se ročně utopí desítky 
sýčků. Nejohroženější jsou nezkušená mláďata. Přitom plováky nebo 
pletivo přehnuté přes okraj sudu mohou ročně zachránit stovky živočichů.

Odborníci z České společnosti ornitologické kladou při péči o zbývající 
sýčky velký důraz právě na odstraňování technických pastí. „Ve spolupráci 
s  farmáři zabezpečujeme vodní nádrže, pokládáme stojící roury nebo 
plánujeme polepit vybrané skleněné plochy, které se nacházejí v blízkosti 
hnízdících sýčků,“ popisuje Martin Šálek, hlavní koordinátor ochrany 
sýčků z ČSO. Ornitologové věří, že si lidé začnou více všímat podobných 
nástrah i ve svém okolí. Jejich zabezpečením pak mohou zachránit mnoho 
životů a to nejen v místech, kde žijí sýčci. „Vyzýváme všechny milovníky 
přírody  – buďme letos více všímaví a  udělejme naše okolí trochu 
bezpečnějším. Fotografie pastí a  jejich zabezpečení posílejte do konce 
září na adresu ptacisvet@birdlife.cz. Na ty nejaktivnější a nejvynalézavější 
čekají odměny. Tou hlavní odměnou bude den strávený v  terénu spolu 
s  ochránci sýčků,“ vyzývá Miroslav Bažant z  ČSO. Více informací 
o  technických pastech a  o  tom, jak je odstranit, se můžete dozvědět ze 
stránek speciálu Ptačího světa – Pták roku 2018.

Instalace budek do vhodného prostředí je jeden z  kroků, jak 
ornitologové podporují hnízdění sýčků
Sýčci jsou spjatí s lidskými sídly a se zemědělským hospodařením. Proto 
i jejich ochrana vede přes úzkou spolupráci ornitologů s farmáři a majiteli 
pozemků, kde sovy hnízdí. Je až neuvěřitelné, že se ochráncům sýčků 
ještě nikdy nestalo, že by farmář odmítl na ochraně sýčků spolupracovat. 
„Začíná to obvykle vysvětlováním, proč je důležité sýčky chránit. Farmáři 
si po čase začnou sovích společníků vážit a  jsou na ně hrdí. Často nám 
dokonce pomáhají s vyvěšováním budek, vracejí vypadlá mláďata zpět do 
hnízda nebo si na vedlejší objekt vyvěsí věrnou kopii naší budky,“ popisuje 
Šálek a dodává: „Jeden z farmářů si všiml, že sýčci létají pod okap sbírat 
z mokrého trávníku žížaly. Další večery pak chodil kropit trávník, až voda 
vyhnala žížaly na povrch a sýčci je tak mohli bez obtíží lovit.“

Pastviny představují pro sýčky nejdůležitější lovecká stanoviště. Vyšší 
zastoupení pastvin v  okolí hnízdišť sýčků zvyšuje počet vyvedených 
mláďat
Česká společnost ornitologická se věnuje dlouhodobé ochraně sýčka 
obecného v  rámci vlastního programu Záchrana sýčků. Sýčkům se 
přednostně věnuje v  Ústeckém a  Středočeském kraji, kde se nachází 
největší česká populace. „Pro sýčky jsme vyvěsili už přes 70 budek, 
které sovy rády využívají, a  další chystáme instalovat v  předjaří. Zatím 
jsme vyjednali změnu hospodaření na několika sýčky obydlených 
lokalitách nebo například shromažďujeme genetický materiál pro 
analýzu „genetického zdraví“ populací,“ vyjmenovává Šálek. Významným 
posunem v systematické ochraně sýčků jsou také podklady pro přípravu 
záchranného programu pro sýčka obecného, které ornitologové zpracovali.

Úbytek sýčků nenechává chladnými ani stovky lidí z  řad široké 
veřejnosti, kteří se nechtějí smířit s  tím, že by jejich děti znaly sýčka 
pouze z vyjmenovaných slov. „Za poslední rok téměř 800 lidí přispělo na 
záchranu sýčka celkovou částkou skoro 650 000 Kč! Dárci navíc vyjadřují 
svoji podporu i  milými a  povzbudivými vzkazy na dárcovském portálu 
www.darujme.cz/projekt/1000119,“ uvádí Lucie Hošková, fundraiserka 
ČSO. Na tomto portálu může na záchranu sýčků v ČR přispět každý, komu 
záleží na osudu této krásné sovičky. Všem dárcům srdečně děkujeme!

Při záchraně sýčků spolupracuje Česká společnost ornitologická 
zejména s Ústavem biologie obratlovců AV ČR a Muzeem města Ústí nad 
Labem.

Kromě zaměstnanců ČSO se ochraně sýčků v  České republice věnují 
i další nadšenci, kterým patří velké poděkování za práci, kterou pro naši 
nejohroženější sovu dělají.

Zuzana Karlíková / 5. 2. 2018
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KULTURA

Alšova jihočeská galerie

Galerie Knížecí dvůr
Nejbližší akce

24. 3. 2018–19. 4. 2018 Pavel Skalník – obrazy
Vernisáž v sobotu 24. 3. 2018 v 16 hodin.

Doprovodný program
Sobota 24. 3. 2018 / 15:00 – 16:00 hod. / Zámecká jízdárna / Hluboká nad Vltavou / Komentovaná prohlídka Oživlé sochy Velikonoc – 
Komentovaná prohlídka k výstavě Meziprůzkumy, kurátora Mgr. Hynka Látala, PhD. se zaměří na sochařská a malířská díla, jejichž tématika 
souvisí s Velikonocemi. Představena budou především sochařská díla, která sloužila při liturgických performancích v sakrálním prostoru, a 
zpřítomňovala tak věřícím okamžiky utrpení a zmrtvýchvstání Krista. 
Zaregistrovat se na komentovanou prohlídku můžete na telefonním čísle: 387 967 041 nebo na e-mailu: office@ajg.cz.

Více na: https://www.ajg.cz/doprovodne-programy/
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Čalounictví Tomáš Řehoř
Čalouníme:
židle, křesla, kuchyňské lavice
Výroba: taburetů
Oprava čalouněného nábytku

Vybírat můžete z vysoké škály vzorků potahových látek.
Hluboká nad Vltavou, 
E-mail tomas.rehor89@seznam.cz, tel. číslo 728 947 690

KOČIČÍ
ŽIVOT

Klubová hospůdka
TJ Hluboká nad Vltavou hledá zájemce o provozování
klubové hospody v areálu TJ u tenisových kurtů.
Kontaktní osoba: Eliška Váchová,
tel.: 777 745 570

Vážení Hlubočáci,

obracíme se na vás v „kočičí záležitosti". Mnozí zákazníci, kteří nakupují 
u nás v Knihkupectví ve Zborovské ulici, si už zvykli zajímat se o kočky, 
které pobývají kolem naší prodejny. Jsou to zpravidla kočky, kterých jsme 
se ujaly, protože se ocitly bezprizorné na ulici. Kromě krmení to znamená 
zajišťovat i veterinární péči včetně kastrace. (Pokud bychom kočky nedaly 
vykastrovat, velice rychle by se to kolem Domova důchodců kočkami 
jenom hemžilo.)

Řada zákazníků naši péči o  kočky oceňuje. Jednak si kočičky oblíbili 
a  chodí je pošimrat za ouškem - opravdu se zdá, že přítomnost koček 
většinou přispěje k pohodě lidí. Jednak nám někteří nosí krmení nebo na 
péči o kočky přispívají drobnými částkami. Jsme rády, že výdaje na krmení 
a veterinární péči o kočky tak neleží jen na nás, a všem dárcům děkujeme. 

Donedávna jsme se starali většinou o jednu až dvě kočky „vnitřní", které 
zvládaly pobyt v interiéru prodejny, a o dvě až tři kočky „venkovní". Některé 
jsme léčily ze zdravotních problémů, s nimiž se u nás objevily. Abychom 
udržely počet koček kolem prodejny na rozumném počtu, musely jsme si 
některé další kočky vzít domů nebo je umístit u příbuzných.

Teď k  hlavnímu důvodu, proč píšeme do Hlubockého zpravodaje 
tuto výzvu: k  našim současným třem stálým kočičím strávníkům 
přibyly počátkem února kocour a  kočka, oba celí černí, stejně velicí, 
pravděpodobně sourozenci z  jednoho vrhu, kočka má oči dozlatova 
a kocourek dozelena, oba jsou mladí, urostlí, ve velice dobré kondici, dobře 
živení a zvyklí na lidi, velmi přítulní a mazliví. Kocour není vykastrovaný, 
kočička pravděpodobně také ne. Pokud se někomu ztratili, rádi je majiteli 
předáme. Sílí v  nás ale dojem, že se možná někdo spoléhá na naši péči 
a  když mu roztomilá koťátka odrostou, přinese nám je před prodejnu 
a má po starostech. Kolem 20. února se objevila další bezprizorná kočka, 
v kombinaci bílého a mourovatého zabarvení…

Nabízíme tedy touto cestou černého kocoura a  černou kočku k  adopci, 
a  také prosíme, aby majitelé koček dávali svoje kočky kastrovat 
a nezbavovali se nechtěných přírůstků tak, že je někam odvezou a nechají 
svému osudu.

Chceme upozornit na to, že nejsme žádný profesionální útulek a že naše 
síly a možnosti jsou omezené. K řešení osudu těchto i případných dalších 
kočičích nalezenců bychom musely přizvat Městský úřad, ale zkoušíme - 
touto cestou- nejdříve oslovit dobré lidi s laskavým vztahem ke kočkám.

Kamila Hrouzová a Olga Trčková, Knihkupectví Hluboká nad Vltavou, 
Zborovská 857, tel. 387965939

Dříve, než šlo toto číslo Hlubockého zpravodaje do tisku, podařilo se 
umístit černého kocourka :-)



Jarní výstava v Husově domě 
(bývalá synagoga)
neděle 25. března od 12 do 16 hodin – malovaná a dalšími technikami 
ozdobená velikonoční vajíčka, krojované panenky a další výtvarné práce 
Ludmily Dominové. 

Přijďte se potěšit!
Poděkování všem, kteří přišli na vánoční posezení a za jejich štědré 

dary do kasičky, které byly předány potřebným. 
Na setkání se všemi, nejen s přáteli Církve československé husitské vás 

upřímně zveme!

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell – 
typu Arakauna. Stáří 15-20 týdnů, cena 159 – 195 Kč/ ks.
Prodej: 15. března 2018
Hluboká n. Vlt. – u vlakového nádraží / poblíž SOŠ elektrotechnické /15.35 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel.: 601 576 270, 728 605 840
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POZVÁNKA
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POZVÁNKY

Zájemci o prodej si požádají o přidělení  pořadového čísla emailem   
mc.hlubokanadvltavou@seznam.cz  nebo smskou na +420 731 419 884.   

Připraví si seznam věcí (formulář Vám  bude zaslán emailem)  
a věci označí  dle instrukcí.  

Příjem věcí proběhne:  ve čtvrtek (8. 3. 2018) od 16:00 do 18:00 hodin  a v pátek 
od 8:30 do 10:00 hodin.   

Výdej neprodaných věcí proběhne:  v sobotu (10. 3. 2018) od 13:00 do 15:00 hodin.    
MC si účtuje 20% z ceny prodaných věcí od nečlenů  a 10% od členů.  

Počet věcí je omezen na max. 100 ks.

Jde o burzu dětského a těhotenského 
 oblečení, hraček a sportovních potřeb.

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU  V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU (NAPROTI KOSTELU)

Mateřské centrum Hluboká nad Vltavou
Vás srdečně zve na

9.3. 
pátek 

8:30-18:00

BURZA
Jaro-Léto

a 10.3. 
sobota 

8:30-13:00

Více informací na našem webu www.mc-hlubokanadvltavou.estranky.cz 
nebo na facebooku www.facebook.com/mchlubokanadvltavou.

Pískovna Hluboká nad Vltavou 

3 ha klidného rybolovu pod zámkem 
Prodej povolenek MO Hluboká nad Vltavou 

Bližší informace: http://mo-hluboka.wz.cz/ 

pískovna.hluboka@email.cz 

tel. 603 329 881 , 779 990 153 

 

 

 

 

Zvýhodněné ceny pro členy 

MO Hluboká nad Vltavou 

Bohatě zarybněný revír  

(kapr, štika, candát, sumec, amur, bílá ryba…) 

Omezený počet povolenek a poloha 

mimo rušné komunikace zajišťují klidný lov! 

Přijďte oslavit Velikonoce na Pískovnu. 

 



CenU vsTUpenKY U všeCh fiLMovýCh předsTavenÍ si URčUje disTRibUToR!!!

KoMoRnÍ sCénabiogRaf

KULTURnÍ CenTRUM hLUboKá nad vLTavoU
Masarykova ulice 974 – telefon: 387 966 170, 774 457 269 • www.kcpanorama.cz 

březen 2018

VSTUPENKY MOžNO RESERVOVAT NEBO ZAKOUPIT V PRACOVNÍ DNY OD 8.00 - 10.00 HODIN, NEBO 1 HODINU PřED ZAČÁTKEM PřEDSTAVENÍ, JIž OD 20. úNORA 2018!!!
RESERVOVANé VSTUPENKY NUTNO VYZVEDNOUT NEJPOZDěJI 30 MINUT PřED ZAČÁTKEM PřEDSTAVENÍ, POTé BUDOU UVOlNěNY K PRODEJI!

1.
ČtvRteK
19.00 hodin

USA– 2017              životopisný/sportovní/drama              (119 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

JÁ, TONyA
Na nejlepší bruslařku si všichni budou pamatovat s šokujícím útokem na její soupeřku...
Hrají: MARGOT ROBBiE, SEBASTiAN STAN, MCkENNA GRACE ad.
Režie: CRAiG GillESPiE                                                   (ČesKé titulKy!!!)

4.
neDěle
19.00 hodin

ČR– 2018                         komedie/romantický                         (92 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

VĚčNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Bláznivá hra na záchranu manželství je v rukou tety Marty...
Hrají: VilMA CiBUlkOVÁ, SAŠA RAŠilOV nejml., lENkA VlASÁkOVÁ ad.
Režie: MilAN CiESlAR                                                                                         

7.
střeDa
19.00 hodin

USA – 2018                   akční/sci-fi/dobrodružný                   (132 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

BLACK PANTER
Mladý král musí zmobilizovat všechny své spojence a síly, aby porazil nepřítele...
Hrají: CHADWiCk BOSEMAN, MiCHAEl B. JORDAN, lUPiTA NYONG´O ad.
Režie: RYAN COOGlER                                                      (ČesKý Dabing!!!)

8.
ČtvRteK
19.00 hodin

ČR – 2018                               komedie/drama                             (119 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

TÁTOVA VOLHA
Matka a její dcera se vydávají po stopách otcových milenek s veteránem Volha GAZ 21.
Hrají: EliŠkA BAlZEROVÁ, TATiANA VilHElMOVÁ, VilMA CiBUlkOVÁ ad.
Režie: JiŘÍ VEJDĚlEk                                                                                           

20.
úteRý

19.00 hodin

USA– 2018                akční/dobrodružný/fantasy                (106 minut)
Dolby Digital                                                                                    přístupný

TOMB RAIDER
lara se po zmizení svého otce vydává hledat jeho poslední stopu...
Hrají: AliCiA VikANDER, WAlTON GOGGiNS, DOMiNiC WEST ad.
Režie: ROAR UTHAUG                                                       (ČesKé titulKy!!!)

21.
střeDa
19.00 hodin

NORSkO– 2017     fantasy/rodinný/dobrodružný             (104 minut)
Dolby Digital                                                                                    přístupný

CESTA ZA KRÁLEM TROLŮ
Tři bratři se vydávají na nebezpečnou výpravu zachránit princeznu ze zajetí zlého trolla...
Hrají: VEBJORN ENGER, SYNNOVE MACODY lUND ad.
Režie: MikkEl BRAENNE SANDEMOSE                           (ČesKý Dabing!!!)

28.
střeDa
19.00 hodin

USA– 2018                                  sci-fi/akční                                    (83 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
J.Pentecost se spojí s M.Moti – oba velí nové generaci Jeagerů proti ničivé kaiju hrozbě...
Hrají: JOHN BOYEGA, SCOTT EASTWOOD, TiAN JiNG, RiNkO kikUČi ad.
Režie: STEVEN S. DekNiGHT                                             (ČesKý Dabing!!!)

31.
sobota
19.00 hodin

ČR – 2017                romantický/komedie/rodinný              (118 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

ŠPINDL
Během týdenního pobytu na horách všechny zavalí lavina milostných příběhů...
Hrají: JANNA POlÍVkOVÁ, kATEŘiNA klAUSOVÁ, ANiTA kRAUSOVÁ ad.
Režie: MilAN CiESlAR                                                                                         

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
4.

neDěle
17.00 hodin

ČR– 2018                              pohádka/komedie                           (92 minut)
Dolby Digital                                                                                    přístupný

čERTOVINy
když se v pekle uklízí a vyleje se kotel s hříšnou duší, tak musí čerti zpátky na svět...
Hrají: JAkUB PRACHAŘ, DOMiNiCk BENEDikT, kAREl DOBRÝ ad.
Režie: ZDENĚk TROŠkA                                                                                      

14.
15.

19.00 hodin

TŘI MUžI NA
ŠPATNÉ ADRESE
Divadelní představení – komedie / Divadlo Pikl
Vstupenky na toto představení prodává pouze divadlo Pikl a CB System.

středa a čtvrtek

2.
16.

3.
17.

19.00 hodin

POPRASK NA LAGUNĚ
Divadelní představení – komedie

Divadlo Křížžáci
Vstupenky v kC Panorama nebo CB System.

pátky a soboty

21.
středa

17.00 hodin

CESTUJEME PO SVĚTĚ

„JIžNÍ AMERIKA II.“
Vyprávět bude lydie ŠARiNOVÁ

23.
29.

24.
30.

19.00 hodin

DVOUPLOŠNÍK Z HOTELU
WESTMINSTER
Divadelní představení – komedie / Divadlo Pikl
Vstupenky na toto představení prodává pouze divadlo Pikl a CB System.

pátek
sobota
čtvrtek 
pátek

9.
22.

10.

19.00 hodin

DVOUPLOŠNÍK Z HOTELU
WESTMINSTER
Divadelní představení – komedie / Divadlo Pikl
Vstupenky na toto představení prodává pouze divadlo Pikl a CB System.

pátek
sobota
čtvrtek




